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مات للمقطع التعل

ّ
 .والصحةالتغذية مسار التعل

بيع
ألسا

ا
 

 الكتاب التعبري  فهم املكتوب  فهم املنطوق والتعبري الشفوي
 املشاريع الكتابة  احملفوظات  اإلمالء الصرف النحو  القراءة الّرصيد اللغوي األساليب 

 من احملتمل   17
املرادفات 
 واألضداد 

 وادي احلياة
 مجع املؤنث
 عرابه السامل وإ

 مهزة الوصل  / /

على 
  اخلوان

إجناز بطاقات  
 توعوية 

 اسم اآللة  إذن  18
ممنوع 
 الدخول  

 / / الفعل املعتل  وإعرابه املثىن 

 معاين العبارات  ابإلضافة إىل  19

أحسن  
األطباء 
عصري  
اخلضراوات  
 والفواكه 

املضاف 
 واملضاف إليه

/ / 
عالمات 
التأنيث يف 
 األمساء

 إدماج ، تقومي ، ،ومعاجلة للمقطع(  ( 2/1

 

 خامسالوضعّية املشكلة االنطالقّية )األم( للمقطع ال (2

 النص املكتوب النص املنطوق  الوضعّية املشكلة االنطالقّية املقطع

5-
حة 

ص
وال

ة 
ذي

تغ
ال

 

المركز  إلى  ذهابك  استدعى  بزكام  أصبت 
ال   " تقول:  الفتة  استوقفتك  وهناك  الصحي، 

الصح قيمة  فلنحافظ على ندرك  نفقدها،  ة حتى 
 مدلول   تفّكر في  توقفت بُرهة  "،هذا الكنز الثمين

 العبارة.   
؟ كيف من نِعٍَم كثيرة  فيكعرف ما أودع هللا  تفهل  

على  ت ما   جسمكصحة  نعمة  حافظ  خالل  من 
 غذاء؟ختاره من ت

 وادي الحياة التبرع بالدم  

 ممنوع الدخول  كيف أعتني بجسمي

ا من  ماذا يدخل جوفن

 طعام 

أحسن األطباء: عصير  

 الخضراوات والفاكهة 

 توعويةاملشروع الكتابي: إنجاز بطاقات 

 املهّمات:

 ألهمية الدم كسائل حيوي بالنسبة لإلنسان. كعن فهم عّبر .1

 مختلف الجراثيم والعوامل الخارجية.  أن يقاوم إلنسان ا فّسر كيف لجسم .2

 . الوقاية من األمراضبين  و  حيالص الغذاء بّيْن العالقة القائمة بين .3

 وضعيات تواصلّية دالة.يجّند ويوظف مكتسباته املعرفية واملنهجّية في  .4
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 [1]املهّمة الجزئّية 

 وادي الحياة
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 01 األسبوع فهم املنطوق  الحّصة والتغذية ةصحال 05 املقطع
      

 التبرع بالدم نص  الوسائل واملعينات  التبرع بالدم  املوضوع 
 

 : التعلّميةف األهدا
 بمحتويات النص المنطوق من خالل العنوان، أو المشهد، أو مقدّمته. يتنبأ المتعلّم  ▪

 ع(يفهم اإليماءات وتعبيرات الوجه في أثناء االستما -يحدّد الفكرة المركزية يحلّل المتعلم النص المنطوق: ) ▪

 يربط بين معرفته وخبراته والمعلومات الواردة في النص المقروء  ▪

مّية  -ت التعليمّية ارسااملم
ّ
 التعل

 المالحظة والتوقّع:  -النشاط األّول 

 يكتب المعلّم عنوان النص المنطوق على السبورة  •

 يطلب المعلّم من المتعلمين قراءة عنوان النص، وتوقع ما سيتحدث عنه النص انطالقا من العنوان.  •

 هد للنص من وتأمله، وتحديد المجال الذي ترتبط به،  في حال توفر مشهد مناسب لنص المنطوق، يطلب منهم مالحظة المش  •

 

 التسميع األّول للنص المنطوق:  -النشاط الثاني 

 التبرع بالدم  

المدينة فجلبت نظري شاحنة كبيرة   الكتب واألدوات، وصلنا إلى وسط  المركزية القتناء بعض  المكتبة  إلى  أبي  رافقت 

وإذا بأبي    "،ر، وقد كتب عليها " حياة الكثير متعلقة بالقليل من دمك  متوقفة وسط الساحة المركزية لونها أبيض وأحم

الشاحنة. رغم صغرها كانت العربة مجهزة بسرير مريح، وكراس يصعد السلم الصغير ويطلب مني الصعود معه داخل  

مرض يده بشريط  ناه ثم استلقى أبي وشمر عن ساعده، فشد المي  حيَّ عريضة،وعربة تمريض، استقبلنا الممرض بابتسامة 

داخل كيس  فيعة، جلست أراقب والدي يفتح تارة قبضة يده ويغلقها تارة أخرى والدم يضخ  مطاطي وأدخل في عرقه إبرة ر

شفاف. قرأ الممرض البطاقة التي سلمها له والدي وقال له: " بارك هللا فيك يا سيدي، أنت من المتبرعين الدائمين بالدم، 

ال تتصور العدد الهائل من مرضى الهيموفيليا وفقر الدم الذين يترقبون ويرجون هذا السائل وفصيلتك من النوع النادر،  

: " إنه واجب كل إنسان في صحة جيدة أن يساعد من حرموا من هــــــــــــذه النعمة، ويبقى الثمين. " رد عليه أبي قائال

 تبرعنا صدقة جارية، فمن أحيا نفسا كأنه أحيا الناس جميعا."  

تأثرت كثيرا لما سمعت وقلت ألبي: " من المحتمل أن تنقذ بالقليل من دمك الذي تبرعت به حياة الكثيرين ممن هم       

ة إليه، فهل يمكن أن أقدم قليال من الدم أنا أيضا؟ ". فأجابني وهو يحتسي العصير الذي قدمه له الممرض: " أحسنت بحاج

 يا بني، عندما تكبر سيكون لك ذلك."   

 أسئلة الفهم:عن  أجيب •

   ؟ النصعم يتحدث   -

 مواصفات عربة نقل الدم انطالقا من النص.  حدد  -

 المتبرعين:اختر اإلجابة الصحيحة: يستقبل الممرض  -

 . بطريقة غير الئقة. 3                      عريضة.بابتسامة  .2                  جدية.بمالمح  .1

 وق:الثاني للنص المنط التسميع  -النشاط الثالث 

 أجيب عن أسئلة الفهم: •

 بالدم. انطالقا من النص صف عملية التبرع  -

 . شعار )حياة الكثير متعلقة بالقليل من دمك( بشعار آخر مناسب استبدل -

 ؟ يقصد بذلك النادر، ماذاأخبر الممرض األب بأن فصيلته من النوع  -

 جارية؟ لماذا اعتبر األب أن التبرع بالدم صدقة  -

 ده عن أهمية التبرع بالدم؟  ن من كالم والردة فعل االب كانتكيف  -

 مسرحة النص المنطوق  –النشاط الّرابع 

 واألب. الراوي والممرض  سرده مع اثنين من رفاقك ممثلين أدوار أعدبعد استماعك للنص،  -       

 غلق الحّصة:   -النشاط الخامس 

 ضع شعارا لهذا الشكل -
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 01 األسبوع ر الشفوي ودراسة الصيغة عبيالت الحّصة والتغذيةالصحة  05 املقطع
      

 مشهد مصور  الوسائل واملعينات  من املحتملالصيغة  املوضوع 
 

 التعلّمية: األهداف 
 . يعبّر شفويا عن المشهد بجمل مفيدة، ويصدر حكما على ما يشاهده ▪
 عادات التحدث الجيّد، مثل اإلصغاء إلى المتحّدث  يراعي ▪
 ة مع استخدام اإليماءات واأللفاظ الواضحة ليعّزز المعنى.حيث الحجم والنبرة والسرعيستخدم الصوت المناسب من   ▪

 . بما يستجيب للوضعية التواصلية (من المحتمل)الصيغة ل يستعم ▪
 

 
 
 
 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 التعبير الشفوي –أّوال 
 : أشاهُد وأعبّرُ 1النشاط 

 مشهد مصور.التعبير الحّر من التالميذ باعتماد  •

 77يطلب من ممثّل لكل فوج التعبير عن الصورة. كتاب اللغة العربية، ص  •

 . لتعيين المتحدّث نيابة عن الفوج  استراتيجية الّرؤوس المرقٌمةاعتماد  •

 

 المشاهدة الشاملة للصورة: 

 يوّجه المعلّم التالميذ، إلى مالحظة المشهد ويترك لهم وقتا محترما للمالحظة والتفكير.   •

 ع المعلّم )ة( لتعابير بعض التالميذ، تميس  •

 يطرح المعلّم أسئلة تستهدف وضعيات عامة في المشهد، يريد التركيز عليها، أو لم ينتبه إليها المتعلّمون. •

 الشيء المميز في مظهر عربة التبرع بالدم؟ ما  - ماذا تشاهد في الصورة؟ -

 مكانه؟ العربة. كيف سيكون شعورك لو كنت   توقع ردة فعل الولد فور دخوله إلى -الوالد؟ كيف يبدو  -

 للصورة:  الدقيقة البؤريّةالمشاهدة 

إلى مالحظة   • السؤال،  القراءة، عن طريق  بنص  ذات عالقة  المشهد  دقيقة في  إلى مالحظة عالمات  التالميذ  المعلّم  يوّجه 

...(  الطفل    العربة إشارةوجود    مكانللعربة،  الطفل    الطفل إشارةعلى ظهر    العالمات: المحفظةالمشهد: )الحظوا معي هذه  

 ار وفي تنويع تعابير المتعلمين.يمكن أن تساعد التوّسع واإلثراء في األفك

. 

 دراسة الصيغة. –ثانيا 

 المحتمل( )من: توظيف الصيغة 2النشاط 

 تقديم الصيغة " من المحتمل ": قراءة العبارة بتمعن   •

حياة شخص بحاجة إليه    به،أن تنقذ بالقليل من دمك الذي تبرعت  تمل  من المحتأثرت كثيرا لما سمعت وقلت ألبي: "  -

 فهل يمكن أن أقدم قليال من الدم أنا أيضا؟ ".  

 تحليل األمثلة:  •

 بعد تأثر الولد بفعل والده. ما الذي اقترح فعله الحقا؟  - هل العمل الذي قام به الوالد عمل خير؟ -

 ؟  من المحتملة عالم تدل صيغ - ماذا استعمل في بداية حديثه؟ -

 

 االحتماالت.  ورصدجمع   في حالةالمحتمل   منالصيغة توظف االستنتاج:  

 

 واألساليب في وضعيات تواصلية دالة.   المحتمل  منالصيغة   للصيغة: استعمالاالستعمال 

 أن تتأخر عن العمل إذا لم / إذا شربت ماء باردا فـ / أن يزول ألم رأسك إذا .... -

 المتعلمتاب من ك 77ال المكثّف ص يتحكم فيها باالستعم-

 77ص   ،المحتمل نم الصيغةعن الوضعيات باستعمال  عبّر (:1) التدريب •

 . 50، ص كراس النشاطاتإنجاز التمرين )أستعمل الصيغة( من  (:2التدريب ) •
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 01 األسبوع )اإلنتاج الشفوي( ي التعبير الشفو  الحّصة الصحة والتغذية 05 املقطع
      

 صور لحملة تبرع  /مشهد الوسائل واملعينات  بالدمأهمية التبرع  ضوع املو 
 

ميةا
ّ
 : ألهداف التعل

 .واحد فكرة على يركز بحيث )إقناعيا(   المتعّلم عرضا شفويا يُقّدم ▪
   وأمثلة  وتفصيالت حقائق  حديثه يُضّمن ▪
 .والردود  األسئلة – واالختالف  التشابه – والنتيجة السبب :  المعلومات لنقل  أساليب  يستخدم ▪
 يعرض مقدمات وخواتيم مؤثرة تساعد المستمعين على متابعة حديثه والتركيز على األفكار الرئيسة.  ▪
 

 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 تذكر أهم األفكار الواردة في النص المنطوق :1النشاط 

     ئية:الجز  وأفكارهطرح أسئلة يستذكر بها المتعلم الفكرة العامة للنص المنطوق  •

 شروطه؟ ما معنى التبرع بالدم؟ وماهي  -   

 . اعتماد استراتيجية الرؤوس المرقمة: شفوي مماثل خطاب إنتاج: 2النشاط 

 متنّوعة. إنتاج خطاب شفوي مماثل، من خالل وضعيات جديدة ودالة، انطالقا من سندات 

 دم إلنقاذ حياة المرضى. إنتاج خطاب شفوي يتضمن حث وتوعية األصحاء على التبرع بال الَمهّمة: •

 مشهد مصور.  السند: •

 العمل في مجموعات   صيغة العمل: •

 أحد أصدقائك لعملية جراحية احتاج فيها إلى نقل كميات من الدم من    عخض التعليمة: •

 الزمرة مستعينافئة نادرة. تحدث عن دورك في البحث عن أشخاص من محيطك يحملون هذه  

 التالية: بالعناصر 

 . يانفس صديقك دعم  -

 بالدم. نشر الوعي الصحي حول أهمية التبرع  -

 النادرة من الدم.  )الفصيلة(المشاركة الفعالة في عملية البحث عن الزمرة  -

 عرض المنتوج شفويا من منسقي األفواج.  عرض المنتوج: •

 إعادة السرد. : النشاط الثالث

 المنطوق إعادة الّسرد، للنص 

 حياة شخص  شخص بفكرة التبرع بالدم إلنقاذإنتاج خطاب شفوي يتضمن إقناع  الَمهّمة: •

 مريض. 

 من كتاب التلميذ. 77أنتج شفويا ص  :السند •

 العمل في ثنائيات..   صيغة العمل: •

 إليه. احك لزمالئك كيف أقنعت شخصا بفكرة التبرع بالدم لمن هم بحاجة ماسة  التعليمة: •

 المطلوب. القراءة الواعية للسند مع تحديد  •

 األفكار الواردة في السند.  واستخراجالمحتمل(  )منخاصة بالجزئية نها توظيف الصيغة ال تطرح أسئلة الغاية م •

 بالمتبرع؟هل التبرع بالدم يلحق األذى   المريض؟ما الشيء الذي تمتلكه كشخص سليم ويفتقده صديقك  -

   ؟-تعويض ما خسروا -  ؟-نستغل عافيتنا  –ما المقصود بـ  -

 للمساعدة؟ لمن هم بحاجة   أليس من واجبنا كبشر مد يد العون -

 ل ستمتنع عن إنقاذ أرواح اآلخرين؟ نمتلك كنزا ثمينا في أجسامنا. أفال نتصدق منه للمحتاجين؟  ه -

كنز ثمين / استغالل العافية قبل زوالها/ التبرع بالدم أجمل تبرع / هللا يبارك في   لإلقناع. )الدم اختيار الحجج المناسبة  •

 صحة المتبرع(

 شفويا. عرض المنتوج  عرض المنتوج: •

 األسئلة.  وطرحالشفوية   لمناقشة االنتاجاتفسح المجال  
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 01 األسبوع القراءة )أداء وفهم(  – فهم املكتوب  الحّصة التغذية والصحة 05 املقطع
      

 مشاهد مدّعمة  الوسائل واملعينات  وادي الحياة املوضوع 
 

 التعلّمية: األهداف 
 . ة أو نصية(القا من عالمات )بصري المتعلّم توقعات انط يقترح ▪
 . الوقف  ضعومراعيًا موا شاعر،التنغيم للتعبير عن االنفعاالت والم ستخدًما قراءة جهرية بطالقة م النص المكتوبيقر أ  ▪
 سبة داللية منا حقول ضمنبالعالقات بين المفردات   يُظهر المتعلم وعيًا جيًدا ▪

 

 
 

مّية  -التعليمّية املمارسات 
ّ
 التعل

 القراءة ما قبلمرحلة  (1
 : المالحظة والتوقّع : 1النشاط 

:  المالحظة . يمكن أن تكون به ترتبط الذي المجال وتأمله وتحديد (78)ص:  المتعلم كتاب في المشهد مالحظة إلى المعلّم المتعلّمين  يدعو •

 بؤرية،  أوشاملة 

 ؟مضمون النصماهي عناصر الصورة المعتمدة في توقع  -

 بالصورة. الحياة( وشرحه وإبراز إيحاءاته في عالقته    ى قراءة عنوان النص )وادييدعو المعلم المتعلمين إل •

 ماذا يقصد بوادي الحياة  -

 ما الكلمات المناسبة لتكملة العنوان؟   -

 العنوان. يستعمل المتعلم استراتيجية العصف الذهني لرصد توقعاته من  •

 . مناقشتها بهدف بطاقة في توقعها تدّون كّل مجموعة •

 : اء القراءةأثنفي مرحلة  (2
 : قراءة النص.1النشاط 

 ، مع التفكير في اإلجابة عن السؤال:وواعية يطلب المعلّم من التالميذ قراءة النص قراءة صامتة :القراءة الصامتة الواعية •

 . التي ذكرت في النص أهمية الدمفيم تجلت   -

 ....................: للفكرة العامة للنصهم عنوانا يصوغ المعلّم من اإلجابات المقدمة من المتعلمين عن سؤال الف مالحظة:

 األستاذ السليمة والمعبّرة.  ةقراء الجهريّة:القراءة  •

 للمتعلمين لفقرات النص بالتناوب مقتدين بقراءة األستاذ. القراءات الفردية •

 من خالل قراءة النص قراءة سليمة؛  تعهد الطالقة •

 : الفهم والتحليل •

 1قراءات فردية للفقرة 

 الجسم. حدد دور الدم في  -؟ بوادي الحياةلماذا سمي  - كيف عرف الدم؟ -

 استخالص الفكرة الجزئية: ................  •

 2قراءات فردية للفقرة 

  ما هو دور الكريات البيضاء؟ - مم يتركب الدم؟ -

 ................  الجزئية:استخالص الفكرة  •

 : 3ة قراءات فردية للفقر

 الدورة؟ ما هو الوقت الذي تستغرقه هذه  - العادي؟ن دور في جسم اإلنساكم لترا من الدم ي -

 سم المضخة التي تقوم بضخ الدم في جسم اإلنسان   -

 .............................  :الجزئيةالفكرة استخالص  •

 بالتناوب  5\ 4تين قراءات فردية للفقر  •

   إليقافه؟إذا حدث نزيف حاد في الجسم من يتدخل  - من النص حدد دورها؟ خاصة، انطالقايحتوي الدم على صفائح  -

 حدد اإلجراءات الالزمة لذلك؟  -الجسم؟ علل. هل من الضروري تعويض الدم الذي فقده  -

  الفصائل.هذه  والسلبي، حددربعة فصائل منها اإليجابي أالدم وردت في النص جملة ) -

 الفقرة الخامسة( )بالوادي؟ لماذا شبه الكاتب الدم  - .معقماستخرج من النص النتيجة المترتبة عن نقل دم ملوث غير  -

 .............................  :الجزئيةالفكرة استخالص  •
 

 :تنمية المعجم •

 [  اللواصقبالتحليل والدراسة باعتماد استراتيجية ]، من اختيار المعلم، التعّرض لمفردة أو مفردات (أ
 لعربيةاللغة االتعّرض أليقونة )أثري لغتي( من كتاب  (ب
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 من استراتيجيات تدريس المفردات وثيقة داعمة / 
 

 اللواصق )السوابق، الدواخل، اللواحق(اسرتاتيجية  .5
 نظام اللغة العربية اشتقاقي إلصاقي.

اللواصق تعّّب عن وحدات صرفّية تلتصق ابلكلمة، توضع قبل الكلمة، أو يف وسط الكلمة وتغرّي من معىن الكلمة األصل 
 يفة يف اجلملة.حتّدد هلا وظ)اجلذر(، أو 

 إذن، اللواصق عملية إضافة وحدات صرفية إىل اجلذور. مثل/

 عالمة التأنيث، وعالمة التثنية، وايء النسبة، وحروف املضارعة ... -

 :ُوتَقّسم اللواصق بناء على املوقع اليت تشغله يف اجلذر إىل

   (préfixesالّسوابق ) .1

  - :مات ومنهاسبق أول الكلوتعرف ابلعناصر اليت ت
 أّول الفعل، وتعرف حبروف )أنْيُت(   لواصق األفعال املضارعة هي اليت تسبق   ▪
 والصقة السني وسوف تسبقان األفعال املضارعة لتصرف الزمن من احلال إىل االستقبال،  ▪
 والصقة )أل( التعريف،   ▪
 والصقة اهلمزة،   ▪
 وغريها ▪
. 
 ( Infixes)الدواخل( ) حمات قامل .2

   ليت تتوسط اجلذر. وهي من العناصر ا
 ، سامعمثل: الصائت الطويل األلف يف اسم الفاعل: 

 .، وغريهامسموعأو مثل الواو يف اسم املفعول: 
 

 ( Suffixesاللواحق ) .3
، والحقة  املتصلة والضمائريف األمساء،  والتاء املربوطةالساكنة، اتء التأنيث  هي العناصر اليت تضاف إىل هناية اجلذر، مثل و 

 .، وايء النسبة يف آخر األمساء )جزائرّي( وغريهااأللف والتاء، والحقة األلف والنون ، والحقة ون الواو والن
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 01 األسبوع القراءة والظاهرة النحوية+ التمارين  الحّصة التغذية والصحة 05 املقطع
      

 األنشطة  كتاب اللغة العربية + دفتر  الوسائل واملعينات  املؤنث السالمجمع  املوضوع 
 

 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 فهم المكتوب. –ال أوّ 

 )تكملة لحصة القراءة أداء وفهم(
 :في أثناء القراءة :1النشاط 

 يربط المعلّم أنشطة الحصة األولى بأنشطة الحصة الثانية من خالل:  •

 . نص التذكير بالفكرة العامة لل •

 مصدره وأهميته بالنسبة لجسم اإلنسان.  دالسائل الذي تحدث عنه النص؟ حد ماهو -

 لقراءة )تكملة( مرحلة في أثناء ا

 للمتعلمين لفقرات النص بالتناوب.  القراءات الفردية •

 القرائية لدى المتعلّمين )السرعة مع حسن األداء(    تعهد الطالقة •

 تعميق الفهم:: الفهم والتحليل •

 مّرات يطرح األستاذ أسئلة مساعدة على تملّك فهم المكتوب، منها:  القراءة من المتعلّمين للقّصةبعد تناوب 

 ح عنوانا آخر للنص.  تراق -

 لماذا الكريات الدموية البيضاء أقل عددا من الكريات الحمراء؟  -

 لجسم من أعاله إلى أدناه(. اعتمادا على مكتسباتك القبلية، مستندا على النص اشرح قول الكاتب )هذا السائل يدور في ا -

 قطرة دم تساوي حياة استخرج ما يدل على هذا المعنى من النص   -

 نزيف حاد نقوم بـ:  بة وحدوث عند اإلصا -

 ربط الجرح مباشرة والذهاب إلى المستشفى   .1

 تنظيف الجرح وتعقيمه والعمل على إيقاف النزيف قبل قصد المستشفى.  .2

 والذهاب مباشرة إلى المستشفى ترك الجرح دون إسعافات أولية  .3

 الدم.  أهمية  تجعل هللا من جسم اإلنسان آية تتجلى فيها قدرته، وضح من خالل ما قرأ -

 حدد الجزء األكثر اهمية فيما قرأت.   -

 [  شبكة المفردةالتعّرض لمفردة أو مفردات، من اختيار المعلم، بالتحليل والدراسة باعتماد استراتيجية ] :المعجمتنمية 
 

 الظاهرة النحوية )التركيبيّة(  –ثانيا 

 األهداف التعلّمية: 

 يتعّرف إلى جمع المذكر السالم ▪

 مذكر السالماإلعراب في جمع ال يميّز بين عالمات  ▪

 مراعيًا المطابقة في الجنس والعددينتج جمال متضمن جمعا مذكرا سالما  ▪

 
 أسئلة: يهيّئ المعلّم المتعلّمين للدخول في موضوع الدرس بطرح  -

 حول الكلمات التالية من المفرد إلى الجمع: الطبيب، الممرض، المرض، العربة  -

 للظاهرة النحويّة: المالحظة واالكتشاف 1النشاط 

 عالم تتوقف حياة المرضى؟  -

 ؟ دور الكريات البيضاء وما ه -

 التركيبية.الخاص بالظاهرة   80يسّجل المعلّم جمل اإلجابة على السبورة، ثم يعرض السند ص  •
 

 :  التعلّميةاألهداف 

 يربط بين معرفته وخبراته والمعلومات الواردة في النص المقروء.  ▪

 العلمية   ومعرفته والسياق، المعجم،  مستخدًما المصطلحات لبعض المعنى يحلّل  ▪

   النص  من أيهر  على  ويستدل  المقروء،  النص   حول يًا أ  ر يكون ▪
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مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 عرض الّسند /

البيضاء الموجودة فيه لها دور هام في حماية   اتالكريف الدم،من   قطراتتتوقف حياة المصابين والمرضى على 

 الدخيلة. والكائنات الميكروباتفهي تحارب  الجسم،

 قراءة السند المقترح قراءة سليمة، وفهمه.  •

 

 : التحليل للظاهرة النحوية2النشاط 

 تأمل الكلمات الملونة، في أي صيغة وردت؟  -

 حظ؟التحولها إلى المفرد، وازن بينها وبين مفرداتها. ماذا  -

 ما هي عالمة إعراب كل كلمة؟   - ما موقع كل كلمة من اإلعراب؟ -

 أعرب كلمة الميكروبات.  - ماذا تحارب الكريات البيضاء؟ -

 الوصول بالمتعلم لمعرفة عالمة نصب المفعول به في جمع المؤنث السالم  •

 االستنتاج: 

 جمع المؤنث السالم 

 الصحيح. المؤنث اء لمفرده ن بزيادة ألف وتتي  دل على أكثر من اثن ماهو كل  •

 ات ة /كريّ . مثل: كريّ ن مفرده سلم من التغيير عند جمعهألي سالما سّم  و •

 صياغة جمع المؤنث السالم: 

 عندما أصوغ جمع المؤنث السالم: 

 . درس  ال التلميذاتُ كتبت   مثال:مضمومة في الرفع،  ( بالمفرد المؤنث،ألف وتاءألِحُق ) .1
 ،  مكسورة في حالتي النصب والجروأُلِحق )ألف وتاء( بالمفرد  .2

 جميلة.  نغماتِ سمعُت  مثال لحالة النصب:                      
 مثال لحالة الجر: تشارُك المتطوعاُت في االحتفاالتِ                                

 التدريب على الظاهرة النحوية: 

 تي:أحّدد جمع المؤنث السالم ثّم مفرده من النّص اآل (:1التدريب )

أقامت مدرستنا معرضا للفنون الجميلة نّظمته تلميذات السنة الّرابعة، فشاهدُت لوحاِت رائعِة، إذ بدَت  في اللوحاِت 

ّساماُت حرصَن على استخدام األلواِن الّزاهيَِة.  لمساٌت تنُمُّ عن ذوٍق رفيعٍ. فالرَّ

 المفرد  الجمع

  

  

 

 لء الجدول لمؤنث السالم، ثم أكمُل م أقرأ الفقرةَ، وأسطر الجمع (:2التدريب )

النحِل مملكةٌ في منتهى التنظيم. فالملكاُت تُحظى فيها بكّل تبجيِل وال تعمُل. والّشغّاالُت تعمُل، فإذا رأيَت يوما   خليّةُ 

الٍت تجمُع رحيَق األزهاِر في   الحقِل فاعلم  أنّها من الشغاالت. نح 

 راب اإلع عالمة الوظيفة  الجمُع المؤنّث الّسالمُ 

   

   

 

 51ص  ينجز المتعلمون التمارين الواردة في كراس النشاطات (:3التدريب )

 يجيب المتعلمون وفق صيغ عمل مناسبة يقترحها األستاذ
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 01 األسبوع القراءة والظاهرة اإلمالئية + التمارين  الحّصة التغذية والصحة  05 املقطع
      

 كتاب اللغة + دفتر األنشطة عينات ل واملالوسائ همزة الوصل  املوضوع 
 

 : التعلّميةاألهداف 
 ضيحية التو سوماتالمعلومات الموجودة في الجداول والمخططات والر  شرحي ▪
 ويتفاعل معهالعمل األدبي  يُظهر المتعلم قدرته على فهم ▪
 يكتب الكلمات المنتهية بالتاء المفتوحة والتاء المربوطة كتابة صحيحة  ▪

 . همزة الوصلكتابة قواعد على  ميتعّرف المتعل ▪
 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 فهم المكتوب )تكملة(  –أّوال 

 د[  30)تكملة لحصة القراءة أداء وفهم( ]

 مرحلة ما بعد القراءة:

 بالتناوب.للمتعلمين لفقرات النص  القراءات الفردية

 األداء(  لدى المتعّلمين )السرعة مع حسن  ةالقرائي الطالقةتعهد  •

 :1النشاط 

 )أنا(: باستعمال الضمير فقرة األولى من النص إعادة سرد ال 

 فمن أكون؟ وادي الحياة .................  إنني)يقال 

 (التالية: الموت، يستمراستخرج من النص أضداد الكلمات 

 : 2النشاط 

اعتمادا على المفردات  والمنهجيالمعرفي  ومحتواهتلخيص النص شفويا أو كتابيا مع احترام انسجام عناصره  •

 المتعلم على دفتره.  ودونهاالتي سبق 

 استخراجها: العناصر المحتمل  •

 ما هو الدم؟     -

   يتركب؟ مم  -

 حدد دور الكريات الدموية البيضاء. -

 يقوم القلب بدور هام في جسم اإلنسان، فيم يتمثل؟ -

 صفائح؟لماذا يحتوي الدم على  -

 النزيف؟  اإلنسان الدم الذي خسره أثناء اذكر اإلجراءات الالزمة لتعويض -

 بالدم؟فيم تكمن أهمية التبرع   -

 نتخذها أثناء نقل الدم.    التدابير التي المصاب، ماهيعلى صحة للمحافظة  -

 

 الظاهرة اإلمالئيّة –ثانيا 
 يهيّئ المعّلم المتعّلمين للدخول في موضوع الدرس بطرح أسئلة:  -

 إلى.ـ سأل ـ المستشفى ـ أعلى ـ  األلف: أنحاءضمن همزة على يملي المعلم مجموعة من الكلمات تت -

 اإلمالئية: المالحظة واالكتشاف للظاهرة 1النشاط 

 .  80 تاما ص يعرض األستاذ نصا قصيرا  -

 الّسـند /  

إلنقاذ الناس، هذا ما علمته من    واستغاللهالتبرع بدمه،  امرئ  ، يمكن ألي  باستمرارالدم سائل يدور في الجسم  

 إلى ذلك إثر حادث مرور خطير.احتاج من أقاربنا لما اثنان أيمن، فقد تبرع له واسمه ي معابن 

 النص المقترح قراءة صامتة سليمة، وفهمه. قراءة  -
 

 



 

 ابتدائي 5السنة  –لغة العربّية.                                      خمططات حصص التعّلم ال 12
 اخل
طع
املق

مس
ا

ال –  
ذية 
التغ
 و 
حة
ص

 
 

 

 

 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 : التحليل للظاهرة اإلمالئية2النشاط 

 . ملونةتأمل الكلمات ال يحاول المتعلمون )في ثنائيات أو مجموعات(  -

 نطقت الهمزة عند وصل الكالم؟  الملونة؟ هلأين كتبت الهمزة في الكلمات  -

 التي هي عليها في أول الكلمات.  األلف بالصورةيشرع مع متعلميه في استنتاج تعليل سبب كتابة  •
 

 التعليل  نوع الهمزة  نوعها  الكلمة 

  وصل  زةهم اسم المرض 

    اثنتان  اثنان، امرئ، ابن، اسم

    اسمع

    استمرار 

    استأذن

    احتاج 

 

 

 االستنتـاج: 
يرسم عليها أو تحتها  قبلها، والهي همزة تنطق في ابتداء الكالم وال تطق عند وصله بما  :همزة الوصل

 همزة وتكتب هكذا )ا( 
 :مواضع همزة الوصل

 األفعال:في  .1

 امسع، العب اجلس   أمر الثالثي املبدوء هبمزة 
 انطلق، انطلق، انطالق  عل اخلماسي ماضي وأمر ومصدر الف

 استقبل، استقبل، استقبال ماضي وأمر الفعل السداسي 
 ايمن  ايم، است، اثنتان، اثنان، امرأة، امرؤ،  ،ابن، ابنة، اسمفي األسماء العشرة:  .2

 مثل: الطبيب، الممرضالتعريف    (ال)الحروف: في  .3
 
 اإلمالئية: التدريب على الظاهرة 3ط نشا .

ـ    اُرسمابنة ـ استقبال ـ    – الطلبة    – الحياة  ]  التالية:الكلمات    الوصل فية همزة  سبب كتابعلل    :(1التدريب )
 [احتوى

( باعتماد    (:2التدريب  اإلمالئية،  الظاهرة  تتناول  المعلم،  اختيار  من  قطعة،  اإلمالء إمالء  "استراتيجية 
 المساعد" 
 . 51نشطة ص األ راسينجز المتعلمون التمارين الواردة في ك (:3التدريب )
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 وثيقة داعمة / من استراتيجيات تدريس اإلمالء

 اإلمالء الُمساعد أو "النجدة"  .4

 الوصف .1

 املسودة الذهنيةعلى ممارسة قدرة املتعلم :  الكفاية

 اإلمالء على السبورة.نص من كلمات  ال ينبغي كتابة أّي 

ملعجم، فردات وامن حيث امل  اليساايرةمع النصااو    يتطابقبشاا ل مكّيف هذا النشااا   

 من حيث الطول. قصيرةالو 

  ون ما يملى عليهم. يكتبيملي األستاذة نص اإلمالء. املتعلمون 

مإذا بعد نهاية اإلمالء: 
ّ
 )النجدة(.فإنه يطلب املساعدة.  كلمة،في هجاء  شّك متعل

مالذي يساعد هو  ،املعلم البداية،في 
ّ
 موضوع وجانب املساعدة. على تحديد  املتعل

م  مر ل  ،يجيا تدر ثم 
ّ
يسااا له عن عبيعة الشاااك يتخلى عنها لصاااالل التالميذ. يتدمل متعل

الذي راود عالب املساااااااااااعدة. يتم اعتماد جواب املساااااااااااعدة من عر  أع اااااااااااء الفصاااااااااال 

 جميعهم، مدعوم بحجج مقنعة.

  كراس اإلمالء ما أنواع الوسائط املستخدمة .2

 األستاذنص من إنتاج  

 ما هو اهلدف؟ .3
 ت، ...(تّمة إجراءا)التخزين، ت

م إنمااء
ّ
على اساااااااااااااتخادام الاذاكرة املعجمياة وتطبيق قواعاد إمالئياة أو نحوياة    قادرة املتعل

 معروفة

مااااا هو العماااال املطلو  تطورا  .4
 وتصاعداي؟

مااات معرفيااة ومنهجيااة ومهااارات تّم املفاااهيم املشااااااااااااامولااة في اإلمالء  
ّ
كااانااض موضاااااااااااااوع نعل

 صيغ، معجم، كتابة. اكتسابها تتعلق بالدروس اللغوية: تراكيب،

 األفواج.. الحوار، والحجاج، عملجلساااااااااااات : لعمل(لوضاااااااااااع املعلم بالفعل )عادات لقد 

 التحدث.قواعد و 

 كيفية التنفيذ؟ .5

 .الوحدات السابقةالتي تم تناولها في  املفاهيمسي ون هذا اإلمالء إعادة استثمار 

نقاااج جمااا ي يتم إجراء اإلمالء.    نص  التالميااذدقيقااة: يكتااب    15إلى   10من  التوقيااض:  

 تدمالت التالميذ.األستاذ . ينظم  التالميذحول الصعوبات اإلمالئية التي يواجهها 

 يراقب األستاذ عملية التصحيح الفردي،أثناء التصحيح  

ل  إم انية االسااتعانة بمصااادر املعلومات إذا لم يثمر النقاج إلى حل مقبو منح التالميذ   التنظيم املادي للبيئة الصفّية .6

 أو حالض دونه صعوبات معرفية.

 في حصص اإلمالء أو التطبيقات يقترح األستاذ أوال فقرة قصيرة  وترية النشاط .7

 كيفية تنظيم التقييم .8
 )النوع، كيفية سرد األداء(

للمتعلمين، يمكن اعتماد التصاحيح ال امل لتحديد التقدم أو أوجه القصاور املساتمرة  

مية محّددة.ل ل جمل النص.، أو التركيز على 
ّ
 كلمات مخصوصة ألهدا  نعل

 التصحيح: كيف أعاجل اخلطأ؟ .9
 املتاحة في الفصل. املصادربفرصة تصحيح اإلمالء باستخدام  املتعلمون يتمتع  

حاال   مساااااااااااااتعينااا بنموذجالجااار األمطاااء    الزمياال  اثنين: يؤكاادنص اإلمالء بين  تصاااااااااااااحيح  

 النص

قم بتحديد املفاهيم التي  )أو املساااعدة الصااخصااية(:  الجزئية التمارين اعتماداملعالجة:  االمتدادات املمكنة .10

 يجد فيها التلميذ صعوبات.

 

 



 

 ابتدائي 5السنة  –لغة العربّية.                                      خمططات حصص التعّلم ال 14
 اخل
طع
املق

مس
ا

ال –  
ذية 
التغ
 و 
حة
ص

 
 

 01 األسبوع ( 1) املحفوظات الحصة والتغذيةالصحة  05 املقطع
      

   كتاب اللغة العربّية الوسائل واملعينات  على الخوان  عنوان الدرس 
 

 : األهداف التعلّمية

 قة مستخدًما التنغيم للتعبير عن االنفعاالت والمشاعر هرية بطالقراءة ج النص الشعري يقرأ  ▪

 مدلوالت بعض المفردات وإيحاءاتها ويستنتجللنص الشعري يبيّن المعنى اإلجمالي  ▪

 الشعري  النص في الواردة الجزئية  األفكار يحّدد ▪
 

 
 
 
 

مّية  -تسيير األنشطة التعليمية 
ّ
 التعل

 الفرضيات.  وجمع  : المالحظة1النشاط 

 ول مكتسبات المتعلم في مجال التغذية الصحية. عة حمراج •

 صحية. وغير   إلى: صحية صنف األغذية   المشهد،أمامك  -

 الطعام؟في أي شيء يقدم  -

 .وتهذيبهاالمجال للتناقش لجمع األفكار  وفسح التحاور  -

 التهيئة للمحفوظة الجديدة، بالتعّرف على موضوعها من خالل العنوان.  •

 ( األبدان.األكل/ صحة   آداب  /الصحي  )األكلات ثّم صوغ فرضيات ورصد توقع

 قراءة المحفوظة  :2النشاط 

 :القراءة الصامتة الواعية •

 قراءة نص المقطوعة قراءة صامتة وواعية، مع التفكير في اإلجابة عن السؤال:   •

 الخوان؟  ما معنى كلمة - ؟ عّم تتحدّث المحفوظة  -

 ورة.  ا للفكرة العامة للنص، ويدّونها على السبيصوغ المعلّم من إجابات المتعلمين عنوان مالحظة:

 .........  الفكرة العامة:

 قراءة المعلّم السليمة والمعبّرة، بتفاعل تام. القراءة الجهريّة: •

 للمتعلمين لنص المقطوعة بالتناوب مقتدين بقراءة المعلّم.   القراءات الفردية •

 األداء(   القرائية لدى المتعلّمين )السرعة مع حسن  تعهد الطالقة •

 يواكب المعلّم قراءة المتعلّمين من أجل تجاوز تعثراتهم.  •

 تعميق الفهم:: الفهم والتحليل •

مّرات يطرح األستاذ أسئلة مساعدة على تملّك فهم موضوع المحفوظة،    بعد تناوب القراءة من المتعلّمين لنص المحفوظة 

 منها: 

 مفرط؟ ت التي ندل على أن الولد يأكل بنهم لنص العبارااستخرج من ا - ؟المقطوعة الشعريةمن المتحدث في هذه   -

 الخوان، اللقمة  ،شرح: تزدرد، خفاجد لكل مفردة ما يناسبها من  -

 الطعام؟   معاجلة فيأكلك بازدرادتأكل طعامك  بقوله: فالماذا يقصد الكاتب  -

 للولد؟استخرج من النص النصيحة التي قدمها الكاتب  -

 دل على هذا المعنىيبيت الذي دواؤك استخرج ال طعامك داؤك أو -

 التدريب على القراءة المنغّمة للمحفوظة.  •

 التدريب على قراءة أبيات المحفوظة بيتا بيتا  •

 ترديد أبيات المحفوظة مع احترام اإليقاع والنغمة تبعا للمعنى واألسلوب الموظف فرديا، أّوال، بإيقاع صوتي مناسب.  •

 .االترديد الجماعي للمحفوظة بالطريقة نفسه •

 الترديد باحترام الحرف األخير )الّروي( في كل مقطع •

 المتعلمين إلى مجموعات )صفوف(، تتناوب الواحدة بعد األخرى على قراءة النص الشعري )كلما أمكن(.تقسيم  •

 غلق الحصة  : النشاط الثالث •

 . في بناء الجسم وفوائدهاالغذاء  عن مجموعاتتكليف المتعلمين بالبحث  •
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 01 األسبوع (1) املطالعة الحصة الصحة والتغذية 05 املقطع
      

 كتاب اللغة العربّية   الوسائل واملعينات  ق ايا صحية عنوان الدرس 
 

مية 
ّ
 األهداف التعل

المتعلّم نص   ▪ )التنبؤ والتساؤل،   المطالعةيقرأ  التبادلي:  التدريس  باعتماد استراتيجية  أفكاره  بطالقة، ويستفيد من 
 لخيص(والتوضيح، والت

  المطالعةنص يربط بين معرفته وخبراته والمعلومات الواردة في  ▪

 
 

مّية  -تسيير األنشطة التعليمية 
ّ
 التعل

 التبادلي القائمة على المراحل األربعة المبيّنة أدناه. تسيّر الحصة باعتماد استراتيجية التدريس  

 قضايا صحية :السبورةعنوان نص المطالعة على  ضعر

 التنبؤ بمضمون كل قضية: –لىالمرحلة األو

 من كتاب المتعلم. 92صحية( ص  قضايا)جزئية يتوقّع المتعلم ويستكشف مضمون كل  •

 المقروء. يدّون كل متعلّم توقعاته حول مضمون كل جزئية، في جدول التعلّم الذاتي لفهم   •

 المضمون. يسمع كل متعلّم توقعاته لزمالئه حول   •

 إلى ما بعد قراءة كل جزئية.  يحتفظ كل متعلّم بتوقعاته األولى •

 التساؤل  – الثانيةالمرحلة 

 .امتة مرّكزةيقرأ المتعلمون، فرديا، ضمن الفوج، النص قراءة ص •

 )أسئلة عن مفردات، مفاهيم، أفكار(. .تسمح القراءة الصامتة الهادفة على توليد أسئلة متنوعة تخص النص المقروء •

جابة عليها من طرف من األعضاء طرح تساؤالتهم لمناقشتها واإل  بعد االنتهاء من القراءة يطلب رئيس الفوج •

 أعضاء الفوج أو االستعانة بالمعلّم. 

 ( التحليل لألفكار بعمق وتوضيحها.  3المرحلة )

 يقرأ المتعلمون، ضمن الفوج، النص قراءة ثالثة، صامتة مرّكزة،  •

يتيح فرصة لطلب كل متعلّم توضيح مسائل وردت تسمح القراءة المرّكزة على التعمق في أفكار النص المقروء. مما  •

 المعلّم. أعضاء الفوج نفسه، أو االستعانة ب في النص، يجيب عنها

يمكن للمعلّم التدخل بتعميق أفكار النص عن طريق أسئلة تستهدف الفهم، تطرح األسئلة تدريجيا على المتعلّمين،   •

   سؤال.واإلجابة عنها في األفواج سؤاال بعد 

 خاليا. -طعم   -المتورمة -كثافة -خارقة التالية: فردات اشرح الم -

 المقروءة:  وأفكار الجزئياتطرح أسئلة حول مفاهيم  •

 استخدامها؟ تم  ىالغذائية؟ متلماذا سميت بالمضافات   - فيم تتمثل؟  الخارقة؟ماذا يقصد باألغذية   -

 . اعهاسبب اختر لالرازي؟ علأبو بكر  ماذا اخترع - منها؟أكثرت  ماذا يحدث لو -

 مرض: استعمل العالم " إدوار جنر " في أول لقاحه جراثيم  الصحيح:اختر الجواب   -

 جدري البقر  جـ/    –جدري الجمل /ب    جدري الغنم    أ /

 حدوث جلطة دماغية.  - 3 -الصمم  -2 –ضعف النظر  -1 في:  وضع سماعات األذن يسبب -

 ؟ ةالقلب أو الرئكيف تتأكد من إصابتك بمرض في الكبد أو   -

 .إنتاجه على أعضاء الفوج لُمناقشته، وإبداء آرائهم وأحكامهم حول التلخيصيعرض كل تلميذ  •

 التلخيص:  (4)المرحلة 

 .استفادوا من قراءته في جملعما يتحّدث المتعلّمون  

 .وتشجيع التالميذ على استخدام لغتهم التعبيرية  الحكايةعلى عدم االقتباس المباشر من   المعلّميؤكد  •

 . كتابيّا تالميذ بمدة زمنية محددة للتلخيصم الإلزا •

 .، وإبداء آرائهم وأحكامهم حول التلخيصهيعرض كل تلميذ إنتاجه على أعضاء الفوج لُمناقشت  •

 إبداء رأيه في إنتاجات غيره.  •

 . استخالص العبرة •
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 01 األسبوع التدريب على التعبير الكتابي   الحّصة   والتغذيةالصحة  05 املقطع
      

 دفتر األنشطة  الوسائل واملعينات  تلخيص عبارة أو فقرة العنوان        
 

 : األهداف التعلّمية
 . لنص  التلخيص   قواعد  يتعّرف المتعلّم، على ▪

 يلخص نصا مقترحا عليه وفق القواعد المتفق عليها. ▪

 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 :  1النشاط  

 لمتعلّق بتلخيص عبارات. التعبير الكتابي، في هذه الحصة، وا يشير األستاذ إلى هدف التدريب على  •

 يقودهم إلى قراءة كل العبارة األولى بالتفصيل وما يقابلها بإيجاز. •

 التعبير بتلخيص  التعبير بالتفصيل

 ليس مستحبا اإلكثار من شرب المنبهات.  كبيرة.بكميات  والشاي ليس مستحبا شرب القهوة  

ف التلقيح  حملة  عن  الصحف  أعلن    وشاشات   والمجالتي 

 الراديو.  وعبرالتلفاز 

 أعلن عن حملة التلقيح عبر وسائل اإلعالم المختلفة.

في   السكري  مرض  الصحراء    ليبيا،  تونس،  الجزائر،شاع 

 .وموريتانياالمغرب األقصى  الغربية،

 العربي الكبير.شاع مرض السكري في دول المغرب 

إلى المدرسة مع أبيه    جهوتو  باكرا،استيقظ الطفل من النوم  

 في السيارة. 

 إلى مدرسته.  وذهب استيقظ الطفل 

 العبارتين. يعّرفهم بإيجاز عدم اختالف المعنى في  •

 العبارات. المالحظة والمقارنة بين عدة نماذج من  •

 العبارات؟ هل يوجد تغيير في صياغة  -

 العبارة األولى؟  بكم كلمة عوضت الكلمات في  العبارتين من حيث عدد كلماتهما. قارن بين -

   ذكرها.ا التفاصيل.تم االستغناء عن بعض  األخيرة.في العبارة  -

 االختصار؟  عليه، بعدكيف نسمي النص المحصل  -

 اإلجراءات؟ هذه   التلخيص. فماهي بإجراءات هي مراحل  مكتوب نمرإلنتاج نص ملخص  -

 التدريب األّول:  -2النشاط 

 المناسبة. ملء فراغات بكلمات  :المهمة •

 المناسبة: اقرأ الفقرة الموالية وامأل فراغاتها بالكلمات  :ةليميالتع •

 ه من النشاط األول. تفي اختيار المكان المناسب لكل كلمة على ما فهم اعتمد -

 عرض التدريب ومعالجته جماعيا. -

 )ينجز التدريب على كراس النشاطات( 52كّراس النشاطات في اللغة العربيّة، ص  المرجع: •

 ني: ب الثاالتدري -3النشاط 

 أخرى.  دعائمانتاج كتابي هدفه تلخيص جمل باستعمال  المهمة: •

 اقرأ الجمل التالية ثم لخصها مستعمال ما يناسب من الكلمات المعطاة:  :التعليمية •

 . )ينجز التدريب على كراس النشاطات(. 52كّراس النشاطات في اللغة العربيّة، ص  :المرجع  •

 – 4النشاط 

 الفقرتين األولى والثانية لنص وادي الحياة   بكتابة ملخص: مطالبتهم غلق الحّصة •

 تقييم لمنتوج المتعلمين من خالل:   •

 . لبنية الفكرةاحترامه   -

 .  للتلخيصمناسبة   مفرداتاستخدام المتعلمين  -

 افسح لهم مجال التساؤل من أجل التعلّم، •

 التصحيح الجماعي بعد رصد الهفوات.  •
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 [2]املهّمة الجزئّية 

 ممنوع الدخول 
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 02 األسبوع فهم املنطوق  الحّصة    يةتغذ والالصحة  05 املقطع
      

 سند مسموع  الوسائل واملعينات  كيف أعتني بجسمي   املوضوع 
 

 التعلّمية: األهداف 
 يتنبأ المتعلّم بمحتويات النص المنطوق من خالل العنوان، أو المشهد، أو مقدّمته.  ▪

 ع(ات وتعبيرات الوجه في أثناء االستماإليماءيفهم ا -يحدّد الفكرة المركزية يحلّل المتعلم النص المنطوق: ) ▪

 .موضوعية يبدي المتعلم رأيه في النص المنطوق بناء على معايير ▪

 

مّية  –املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 المالحظة والتوقّع:  - 1النشاط 
 يكتب المعلّم عنوان النص المنطوق على السبورة. •

 صنفها. غذائية. تمجموعا إليك  -

 .توقع ما سيتحدث عنه النص انطالقا من العنوان وقراءة عنوان النص، ن المتعلمين يطلب المعلّم م -

 وتأمله، وتحديد المجال الذي ترتبط به،   من مشهد للنص المالحظة في حال توفر مشهد مناسب لنص المنطوق، يطلب منهم  -

 التسميع األّول للنص المنطوق:  - 2النشاط 

 بجسمي؟ كيف أعتني 
يبقى سليما ويحصل    ينبغي وحتىولتساعد جسمك على النمو كما    جيد.بأسلوب تغذية    أتي إال بالتزامناالصحة الجيدة ال ت

لمفيدة ال يهمل هذا النظام أي نوع من أنواع الغذاء ا   وشامل بحيثأن تعتمد على نظام غذائي صحي    الطاقة عليك على  
ال   للجسم فلكل لعمل أعضاء  أو معدن أو فيتامين أهمية كبيرة  أو اإلصابة  عنصر  للخلل  جسم وعدم تعرض وظائفه 
في اللحوم بمختلف أنواعها والبيض    المتضررة وتجدهفأنت تحتاج إلى البروتين لتنمو وتعوض الخاليا    باألمراض:

 والمكسرات. 
الطاقة   لتحصل على  مهمة  فهي  السكريات  بمختلف  أما  للقيام  والمعكرونة   نشاطاتك وهيوالقوة  الخبز  في    متوفرة 

والجبنة تحتويان    الفيتامينات فالزبدةلنسبة للدهون فإنك ال تحتاج إال إلى القليل منها في غذائك المتصاص  . وبا لحبوبوا 
وأما الفيتامينات والمعادن فإنها تقوم بوظائف عديدة   الدهنية.المواد    وأنفععليها ولكن يبقى زيت الزيتون من أفضل  

فعليك إذن بالفواكه والخضار فهي غنية    الحمراء. الدم    كريات  كإبقاء عظامك قوية وتعزيز جهازك المناعي وصنع
 بها.
اختيار ما يناسبك أكثر من األطعمة وأنت في سن النمو والبناء    تعرفها، لتحسني ينبغي أن  هذه عائالت األغذية والت   

ذلك   معافى ويشمليما  إلى جانب انتقاء الغذاء فممارسة التمارين الرياضية وسيلة أخرى لتبقى سل  والحركة والنشاط.
بعافية   هذا ستنعمحريصا على كل  شيئا من المشي أو الركض وكذلك لعب رياضة فردية أو جماعية...إنك إن كنت  

 حياتك. جسمك وسالمة عقلك لتقوم بأمور مذهلة في 
 األساسية عن كتاب جسم اإلنسان/سلسلة علوم الحياة                                                          

 تأليف ميالني والدرون ترجمة فاطمة عباني )بتصرف(.

 أجيب عن أسئلة الفهم:  •

 ينبغي؟كيف يمكن أن تساعد جسمك على النمو كما  -الجيدة؟ ماذا تتطلب الصحة  -

 حرص أيضا؟ ت باإلضافة إلى الغذاء الصحي على ماذا يجب أن  -

 ؟تمارين الرياضة بانتظامهي نتيجة الحرص على إتباع نظام غذائي جيد وممارسة الما  -

 الثاني للنص المنطوق:  التسميع  - 3النشاط 

 أجيب عن أسئلة الفهم: 

 تجده؟   البروتين؟ وأينلماذا تحتاج إلى  - عافية. – هات ضد كلمة: الحركة -

 الدهون؟  بماذا تفسر احتياج جسمك للقليل من  -كي تحصل على الطاقة وتقوم بمختلف نشاطاتك إلى ماذا تحتاج؟  -

   ذلك؟بماذا تفسر  المناعي.عظامه وضعف في جهازه  فيبعضنا بهشاشة  ابيص -

 الغذائية؟ لماذا علينا أن نعرف المجموعات  نصيحة.انطالقا من النص قدم  -

 بعض هذه األمراض وأسبابها؟ باألمراض. اذكرإن إهمال أي نوع من أنواع الغذاء المفيدة للجسم يؤدي إلى اإلصابة  -
 ص المنطوق أجرأة الن – 4النشاط 

 الطبيب.ابن حوارا مع زميل لك تنصحه فيه بالمحافظة على صحته متقمصا دور للموضوع، بعد استماعك  -
 األساسية. ارسم هرم المجموعات   الحّصة:غلق  - 5النشاط 
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 02 األسبوع التعبير الشفوي ودراسة الصيغة  الحّصة    والتغذيةالصحة  05 املقطع
      

 كتاب اللغة + دفتر األنشطة الوسائل واملعينات  ( إذن)الصيغة  املوضوع 
 

 التعلّمية: األهداف 
 ه ويعبّر شفويا عن المشهد بجمل مفيدة، ويصدر حكما على ما يشاهد .سيُقدّمه  يُنّظم مادة الحديث الذي  ▪

 . يتحدث بوضوح وبسرعة مناسبة لنوع الخطاب ▪

 ما على ما يشاهده ر حكويصد .مختلفة  لغوية من صيغ وأساليب ومفاهيم تعلمه ما يستخدم ▪

 . بما يستجيب للوضعية التواصلية إذن()يستعمل الصيغة  ▪

 

 

 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 . التعبير الشفوي –أّوال 

 : أشاهُد وأعبّرُ 1النشاط 

 التعبير الحّر من التالميذ باعتماد مشهد مصور. •

 81ص  لعربية،اللغة ايطلب من ممثّل لكل فوج التعبير عن الصورة. كتاب  •

 المشاهدة الشاملة للصورة: 

 يوّجه المعلّم التالميذ، إلى مالحظة المشهد ويترك لهم وقتا محترما للمالحظة والتفكير.  •

 يستمع المعلّم )ة( لتعابير بعض التالميذ،  •

 مون.إليها المتعلّ يطرح المعلّم أسئلة تستهدف وضعيات عامة في المشهد، يريد التركيز عليها، أو لم ينتبه   •

   . سم المجموعات الغذائية الموجودة في الصورة الثانية -     الطفل؟ماذا يفعل  -

 المشاهدة الدقيقة للصورة: 

يوّجه المعلّم التالميذ إلى مالحظة عالمات دقيقة في المشهد ذات عالقة بنص القراءة، عن طريق السؤال، إلى مالحظة   •

الناقصة،  الغذائية    الغذائية، المجموعةالمجموعات    قدمه، عددعلى  الطفل    ارتكاز  طريقة)المشهد: الحظوا معي هذه العالمات  

 يمكن أن تساعد التوّسع واإلثراء في األفكار وفي تنويع تعابير المتعلمين. ( ...التي تجمع بين الصورتين العالقة 

 

 دراسة الصيغة –ثانيا 

 (إذن): توظيف الصيغة 2النشاط 

 األغذية؟ نصيحتك لمن يتقزز من بعض ما هي  والمعادن؟ما هو دور الفيتامينات -

عظامك    وأما • كإبقاء  عديدة  بوظائف  تقوم  فإنها  والمعادن  وتعزيزالفيتامينات  الدم    قوية  كريات  وصنع  المناعي  جهازك 

 بها.بالفواكه والخضار فهي غنية  إذنالحمراء. فعليك 

 اقرأ الكلمة الملونة. 

 تقديم الصيغة إذن: قراءة العبارة بتمعن  

 الصيغة رحليل وشحت •

 أذكرها.  عديدة.للفيتامينات والمعادن وظائف  -

 أين تجد هذه الفيتامينات والمعادن؟  -

 تتناول؟ ماذا عليك أن  -

 ما هي األداة التي استعملتها للوصول إلى هذه النتيجة؟  -

 إذن؟ عالم تدل الصيغة   -

 ط االستنتاجية. هي من أدوات الرب :نإذ للصيغةاالستنتاج: من أفواه التالميذ: االستعمال  •

 قصها(الطويلة تتجمع تحتها األوساخ /   )األظافر؛ استعماله(ثروة / االقتصاد في  )الماء ؛(المعطف)البرد قارس / البس 

 شربه(  على إذنأنتج جمال على المنوال اآلتي: )الحليب غني بالكالسيوم فاحرص  -

 ذن(( بجمل موظفا فيها )إ81عبّر عن الصور اآلتية )كتاب المتعلم ص  -

 التمارين الشفوية:  •

 53، ص كراس النشاطاتإنجاز التمرين )أستعمل الصيغة( من  •
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 2 األسبوع التعبير الشفوي )اإلنتاج الشفوي( الحصة    والتغذيةالصحة  05 املقطع
      

 مدّعمةمشهد كتاب اللغة + الوسائل واملعينات  النظام الغذائي املتوازن  الدرس 
 

 : األهداف التعلّمية

 .واحد موضوع  على يركز بحيث )سرديا، معلوماتيا(  المتعّلم عرضا شفويا يُقّدم ▪
   وأمثلة  وتفصيالت حقائق  حديثه يُضّمن ▪
 يربط خبراته وأفكاره بخبرات المتحدث وأفكاره.  ▪

 يعبر المتعلم عن قيم وسلوكات إيجابية،  ▪
 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 منطوق.وارد في النص الأهم األفكار ال  رتذك :1النشاط 

   الصحي؟ الغذاء ما هي فوائد  -

 المجموعات الغذائية التي يجب إتباعها. اذكر  -

 الرياضة؟ماهي نتيجة اتباعنا لغذاء صحي وممارسة  -

 إنتاج خطاب شفوي مماثل: 2النشاط 

 .  متنّوعةإنتاج خطاب شفوي مماثل، من خالل وضعيات جديدة ودالة، انطالقا من سندات 

 مل التعاوني. نفيذ: العطريقة الت

 من كتاب التلميذ. ( 81)أنتج شفويا ص  لسند:ا •

شفوي  :  المهمة • خطاب  المتوازن  إنتاج  الغذائي  النظام  أهمية  حول 

 على الصحة  للمحافظة 

أن تخبر والدتك بما تعلمته في المدرسة وتقنعها بتغيير   التعليمة: أردت  •

نظا واتّباع  منزلكم  في  المنتهجة  الغذائية  متوازن  السلوكات  غذائي  م 

 زمالئك بما قلته لها.  رأخب  للمحافظة على الصحة.

 الموضوع:عناصر  •

 الغذاء الصحي المتوازن. تعريف  ✓

 أهمية الغذاء الصحي.  ✓

 فوائد الغذاء الصحي   ✓

  األكل، األكل عدم التنوع في    الدهون،)اإلكثار من    السلوكيات السيئة  ✓

 بسرعة..( 

 وأضرارها  

 استعمال الحجج المقنعة   ✓

 )إذن( المدروسة والصيغة  ى الربط بين النمط الحواري يد علالتأك •

 

 

 

 إعادة السرد  : 3النشاط 

فهم المنطوق بإعادة إنتاج خطاب شفوي بإعادة    الَمهّمة: • هيكلة نص 

 تلخيصه في ثالثين كلمة. 

 العمل في مجموعات   صيغة العمل: •

  ثريكو  صديقك يحب تناول المأكوالت المعروضة في الشارع  التعليمة: •

قمت بتقديم    وال يمارس الرياضة.السكريات والمشروبات الغازية  من  

المأكوالت   هذه  تناول  عن  التخلي  بضرورة  له  وضرورة  نصيحة 

خطيرة. بأمراض  يصاب  ال  كي  الرياضة  دار    ممارسة  بما  أخبرنا 

                                  بينكما.

                                                                        الذاتي.التخطيط لمراحل اإلنتاج 

 المقنعة. استعمال الحجج   ▪

 توظيف أدوات التعليل المناسبة.  ▪

 األسئلة.  وطرحالشفوية   لمناقشة االنتاجاتفسح المجال   •

 جمنسقي األفواعرض المنتوج شفويا من  عرض المنتوج:
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 التعلّمية: األهداف 

 .مختلفة  ألغراض صامتة وجهرية  قراءة النص  يقرأ  ▪

 . المتعلّم توقعات انطالقا من عالمات )بصرية أو نصية( يقترح ▪
 . الوقف ضعومراعيًا موا شاعر،التنغيم للتعبير عن االنفعاالت والم ستخدًماقراءة جهرية بطالقة م النصيقر أ  ▪

 

 
 

 2 األسبوع راءة وأداء( كتوب )قفهم امل الحصة    والتغذيةالصحة  05 املقطع
      

 كتاب اللغة العربّية  الوسائل واملعينات  ممنوع الدمول   الدرس 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 مرحلة ما قبل القراءة (1
 : المالحظة والتوقّع: 1النشاط 

 به.  ترتبط الذي المجال تحديدو ،هالمعلّم المتعلّمين إلى مالحظة المشهد في كتاب المتعلم وتأمل يدعو •

 . في الصورةلموجود الجهاز احدد  -

 ة؟ما داللة اللونين األزرق واألحمر في هذه الصور  -

 المخاَطب؟ ومن  ب رأيك من المخاطِ  بالصورة، فيعالقته   (، حددتمعن العنوان جيدا :)ممنوع الدخول -

 بهدف مناقشتها. بطاقة في توقعها تدّون كّل مجموعة •

 : مرحلة في أثناء القراءة (2
 : قراءة النص. 2النشاط 

 :ة الواعيةالصامت القراءة  •

 يطلب المعلّم من التالميذ قراءة النص قراءة صامتة وواعية، مع التفكير في اإلجابة عن السؤال:  •

 دوره.  النص وحدداذكر الجهاز الذي يتحدث عنه  -

 ........... : ...........للنص  للفكرة العامة يصوغ المعلّم من اإلجابات المقدمة من المتعلمين عن سؤال الفهم عنوانا  مالحظة:

 المعلّم السليمة والمعبّرة، بتفاعل تام. ةقراء الجهريّة:القراءة  .1

 للمتعلمين لفقرات النص بالتناوب مقتدين بقراءة المعلّم.  القراءات الفردية .2

 لدى المتعلّمين )السرعة مع حسن األداء(    ةالقرائي  الطالقةتعهد  •

 تهم. يواكب المعلّم قراءة المتعلّمين من أجل تجاوز تعثرا  •

 : الفهم والتحليل •

 (1)قراءات فردية للفقرة 

 ماذا؟  ثانية؟ بفضلالجسم في كل ماذا يحارب   -مذهلة؟ لماذا يعد جسمك آلة طبيعية  -

   الحصن؟وجه الشبه بينه وبين  المناعة؟ حددبماذا شبه الكاتب جهاز  -

 ...............................  (:1الجزئية )  األساسية الفكرة •

 (2)ية للفقرة قراءات فرد

   المناعي؟ لماذا يعتبر الجلد جزءا من الجهاز  -

 اذكرها.بالتصدي للميكروبات وردت في الفقرة الثانية مواد أخرى تقوم  •

 تشتركان في نفس المعنى(  ) ( 4و) (3)تين للفقرقراءات فردية 

 تتجاوز؟ما معنى كلمة  - الدم؟من يتصدى إلى الميكروبات إذا ما وصلت إلى  -

 النص. الحل من  لك؟ استخرجيحدث   جسمك، ماذاثيم الدفاع الذي يؤمنه زت الجراإذا تجاو -

 ما فائدة اللقاح؟  -

 ................................................. (: 3) ةالفكرة الجزئي

 (5)قراءات فردية للفقرة 

 . األمراضكيف تحمي جسمك وتقي نفسك من  -

 ............................... ..................(: 4) ةالفكرة الجزئي

 :تنمية المعجم •

 1انظر الوحدة [ اللواصقوالدراسة باعتماد استراتيجية ]التعّرض لمفردة أو مفردات، من اختيار المعلم، بالتحليل  (أ
  التعّرض أليقونة )أثري لغتي( من كتاب اللغة العربية (ب
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 02 األسبوع نحوية+ التمارين القراءة والظاهرة ال الحّصة والتغذيةالصحة  05 ملقطعا
      

 األنشطة كتاب اللغة العربّية + دفتر  الوسائل واملعينات    املثنى املوضوع 
 

 التعلّمية: األهداف 

 يربط بين معرفته وخبراته والمعلومات الواردة في النص المقروء.  ▪

 العلمية   ومعرفته والسياق، المعجم،  مستخدًما المصطلحات لبعض المعنى يحلّل  ▪

 .النص   من أيهر  على  ويستدل  المقروء،  النص   حول يًا أ  ر ونكي ▪
 

 
 

مّية  –املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 فهم المكتوب.  –أّوال 

 د[ 30)تكملة لحصة القراءة أداء وفهم( ]

 : التذكير بالفكرة العامة للنص  يربط المعلّم أنشطة الحصة األولى بأنشطة الحصة الثانية من خالل

 الجسم؟ التي تهاجم ما اسم الكائنات  •

 الجسم. اذكر الجهاز الذي يحاربها ويدافع عن  •

 

 )تكملة(  في أثناء القراءةمرحلة 

 بالتناوب.للمتعلمين لفقرات النص   القراءات الفردية •

 لدى المتعلّمين )السرعة مع حسن األداء(    ةالقرائي  الطالقةتعهد  •

 الفهم: قتعمي :والتحليلالفهم   •

 للقّصة مّرات يطرح األستاذ أسئلة مساعدة على تملّك فهم المكتوب، منها: علّمين بعد تناوب القراءة من المت •

 ذلك. من الفقرة ما يدل على  الدخيلة، استخرجإن جسمك مزود بمواد توقف الكائنات   •

 باآللة. أبين السبب الذي جعل الكاتب يشبه الجسم  •

 وردت. اذا تذكرك هذه المعلومة وفي أي نص الحظ العبارة "تتدخل كريات الدم البيضاء وتتخلص من معظمها" بم •

 المضادة؟ الجسم لألجسام   جتفسر إنتابم  •

 ذلك مستدال بما تحفظ من آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة وحكم وأمثال. عالج، فسردرهم وقاية خير من قنطار  •

 

 :تنمية المعجم •

 [  اللواصقاعتماد استراتيجية ]التعّرض لمفردة أو مفردات، من اختيار المعلم، بالتحليل والدراسة ب •

 

 الظاهرة النحوية )التركيبيّة(  –ثانيا 
 األهداف التعلّميّة:

 االسم المفرد واالسم المثنى  بين  المتعلم يميّز ▪

 استخداًما صحيًحا، مراعيًا المطابقة في الجنس والعدد.   المثنىالمتعلم  ميستخد ▪
 

 بطرح أسئلة: يهيّئ المعلّم المتعلّمين للدخول في موضوع الدرس   •

 [حدثت المريضة الممرضات: ] حول الجملة من المفرد إلى جمع المؤنث السالم •

 النحويّةالمالحظة واالكتشاف للظاهرة : 1النشاط 

 الخاص بالظاهرة التركيبية.84ص  دالسن  المستهدفة:تلوين الظاهرة النحوية  السبورة معيسّجل المعلّم جمال اإلجابة على  •

يقضيان   عنصرين هامينيعد اللعاب والدموع    شهاب:   المناعة فقالمطوال عن جهاز    ثاوتحد  الرفيقاناجتمع  

 الميكروبات.  على 

 المخاط. بسائل سائل يسمى  تعلق  الرئتينمعاذ قائال: وإذا نجحت الجراثيم في الدخول إلى  عوتاب

 يقرأ المعلم الّسند،  •

 يعيد القراءة مجموعة من التالميذ  •
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مّية  -ّية املمارسات التعليم
ّ
 التعل

 

 : التحليل للظاهرة النحوية 2النشاط 

 

 الكلمات الملونة، في أي صيغة وردت. تأمل  •

 حّولها إلى المفرد. وازن بينها وبين مفرداتها ماذا تالحظ؟   •

 يقوم المتعلم بتحديد مفهوم المثنى )..(
 المثنى موقع الكلمات من اإلعراب وعالمات إعرابها في المفرد و الجدول، حددالحظ  •

 

 المفرد
موقعه من 

 اإلعراب 

عالمة 

 إعرابه 
 عالمة إعرابه  المثنى 

عالمة 

 اإلعراب 

   الرفيقان    الرفيقُ 

   عنصرين   اً عنصر

   هامين   اهام  

   الرئتين   الرئةِ 

 الجملة. إعراب المثنى حسب موقعه في  يحدد عالمات  انطالقا من الجدول  -

 

 استنتاج القاعدة :3النشاط 

 . يدل على اثنين متفقين في الحروف والحركات والمعنى : اسمالمثنى

يتمتعاأللف  عالمة رفع المثنى   - األلف ألنه    رفعهفاعل مرفوع وعالمة    الصديقان:  جيدة.بصحة    الصديقان  مثل: 

  مثنى.

مة  وعال  مفعول به منصوب  أمرين:  .المشهورتينالطبيبتين  من    أمرين هامينعلمت    مثل:ء    اليا  وجرهعالمة نصبه    -

 مثنى. نصبه الياء ألنه 

 مثنى.جره الياء ألنه   ةمجرور وعالم الطبيبتين: اسم

 

 

 : التدريب على الظاهرة التركيبية4النشاط 

 التدعيم بأمثلة من إعداد المتعلم.  السبورة.  المثنى علىلها من المفرد إلى  مجموعة من الجمل يحوّ يختار األستاذ (: 1التدريب )

 ستطيع رفع طاولة بيد واحدة. أ –العين تحمي ذاتها بالدموع.              –ي عيدها.   قدمُت زهرة إلى أمي ف  -

 (:  2التدريب )

 خط. أعرب ما تحته  -

 . متفتحتينالفتاتان زهرتين _ كأن  العامة.في الحديقة    الصديقان التقى -

 (: 3التدريب )

 لنحوية()القواعد ا 54ص  أو كراس النشاطاتينجز المتعلمون التمارين الواردة في كتاب المتعلم،  •

 يجيب المتعلمون وفق صيغ عمل مناسبة يقترحها األستاذ  •

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ابتدائي 5السنة  –لغة العربّية.                                      خمططات حصص التعّلم ال 24
 اخل
طع
املق

مس
ا

ال –  
ذية 
التغ
 و 
حة
ص

 
  

 02 األسبوع + التمارين الصرفيةالقراءة والظاهرة  الحّصة والتغذيةالصحة  05 ملقطعا
      

 وبياناتمشاهد  الوسائل واملعينات  الفعل املعتل  املوضوع 
 

 : التعلّميةاألهداف 
 يشرح المعلومات الموجودة في الجداول والمخططات والرسومات التوضيحية  ▪

 يُظهر المتعلم قدرته على فهم العمل األدبي ويتفاعل معه ▪

 . المعتل وأنواعهيتعّرف المتعلم على   ▪
 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 )تكملة(  فهم المكتوب –أّوال 

 د[  30)تكملة لحصة القراءة أداء وفهم( ]
 ما بعد القراءة: مرحلة 

 النص ذاته أبعد من   لتطوير الفهم القرائي، البد من تجاوز النص نحو اإلنتاج، والتفكير، والتعبير، والذهاب

 : إعادة الّسرد للنّص1النشاط 

عينا  ، مستالميكروباتتبيّن فيها الطريقة التي يتبعها الجسم في مكافحة  بالتعاون مع أعضاء فوجك، قم بإعداد خريطة   .1

تلتصق األجسام   –  الميكروبيدمر الجهاز المناعي    – المهاجمة    الميكروبات   –أجسام مضادة  ]بالعبارات التالية:  

 المضادة بالميكروبات[ 

 تهااستبدل الكلمات التي بين قوسين بمرادفاتها وأعد قراء .2

  تالحظها.ومن دون أن  ائية لقت أغلبها()تحدث فيه أمور كثيرة و  )معقد(مصنع  ، فهومذهلة()إن جسمك آلة طبيعية 

هو   منيع()حصن بفضل  والبكتيريا، وذلكالجراثيم كالفيروسات كل ثانية لماليين  )يتصدى(فجسمك مثال يحارب و

 المناعة. جهاز 

 

 إنتاج النص عبر تلخيصه إعادة: 2النشاط 

على المفردات التي   عتماداوالمنهجي االمعرفي   ومحتواهمع احترام انسجام عناصره أو كتابيا تلخيص النص شفويا   .1

 واألسئلة المطروحة: المتعلم على دفتره  ودونهاسبق 

 من طرف منسقي األفواج المتعلمين  ملخصاتبعض  قراءة .2

 .53من كراس النشاطات ص  (أفهم النص) التعّرض للفقرة .3

 

 الظاهرة الصرفية   –ثانيا 

 يهيّئ المعلّم المتعلّمين للدخول في موضوع الدرس بطرح أسئلة:  •

 ماذا يسمى الفعل الذي خلت حروفه األصلية من حروف العلة؟   •

  حدد نوع كل فعل من األفعال التالية: قرأ ـ رجع ـ مدَّ  •

 

 الصرفيةالمالحظة واالكتشاف للظاهرة : 1النشاط 

 المستهدفة. اإلمالئية يطرح المعلّم أسئلة لتحديد شواهد الظاهرة   •

 ، كيف عبّر عن ذلك؟ جعالأخبرنا الكاتب إلى أن الوقاية خير من أي 

 

 عرض الّسنــد / •

عليك   وجببنفسه بل    يعتنيلالناس أهميتها فال يمكن أن تعتمد على جسمك    وعى الوقاية خيرا من أي عالج، قد  تبقى  و

أن تحافظ على نظافة بدنك ولباسك ومكانك وتهتم بنوعية طعامك وتمارس الرياضة وتشرب قدرا كافيا من المياه وأن  

 لنومفرا من ا قسطا وا  تنال
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مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 
 : التحليل للظاهرة الصرفية 2النشاط 

 ؟  تالحظ ااألفعال الصحيحة. ماذبينها وبين  الملونة، قارن الحظ األفعال  -

 ماذا نسمي كل فعل به حرف علة؟  -

 يقوم بتحديد مفهوم الفعل المعتل. •

 صنف األفعال المعتلة حسب موقع حرف العلة  

 نوعه موقع حروف العلة  عدد حروف العلة  الفعل 

    بقي

    وجب 

    يعتني 

    يبس

    وعى 

    شوى

 

 الفعل. في  يحدد أنواع األفعال المعتلة انطالقا من عدد حرف العلة وموقعها  •

 االستنتــاج:  •

 يئسوجب ـ دعا ـ ي( مثل:  ة )ا، و،علّ حرف  فعل يكون أحد حروفه األصلية )الجذر( الفعل المعتل:

 أقسام الفعل المعتل: 

 إلى أقسام بحسب موقع حرف العلة:  ينقسم الفعل المعتل

 وقف، يئس   ما كان أوله حرف عله مثل:  مثال: .1

 قال ـ نالما كان ثاني حروفه حرف علة مثل:  أجوف: .2

 نسي، دعا، قضى ما كان آخر حروفه حرف علة مثل:  ناقص: .3

 في كلمة. حروف علة   اجتماعقصد  عني المجموعة من الجند، وهنا يكلمة )اللفيف( مصطلح عسكري، وي اللفيف: .4

 وينقسم إلى قسمين: .ما كان فيه حرفا علة الفعل اللّفيف هو

 وعى، ولّى وهوما كان فيه حرفا علة غير متجاورين يفرق بينهما حرف صحيح مثل:  لفيف مفروق: .5

 شوى، عوى ف آخر صحيح مثل: رفا علة دون أن يفرق بينهما حروهوما اجتمع فيه ح لفيف مقرون: .6

 

  :الصرفية : التدريب على الظاهرة3النشاط 

 ولى   –سأل  –وصل  –قام  –بكى  -وقى _ عوى   الجدول:صنف األفعال التالية حسب  (:1التدريب )
 

 لفيف مفروق لفيف مقرون  ناقص  أجوف  مثال 

     

 

 [يعد – يرى  – يسيل – ييبس - يشي – يطوي ] نوعها: من المضارع إلى الماضي وحدد األفعال التاليةحول  (:2التدريب )

 .54ينجز المتعلمون التمارين الواردة في كراس األنشطة ص  (:3التدريب )
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 02 األسبوع ( 2) املحفوظات الحّصة والتغذيةالصحة  05 ملقطعا
      

 صور متنوعة عن التغذية  الوسائل واملعينات  على الخوان   املوضوع 
 

 التعلّمية: اف األهد
 .وحفظها فهم األناشيد على قدرته يظهر المتعلم ▪
 يقرأ نصوصا شعرية مختلفة قراءة جهرية بطالقة مستخدًما التنغيم للتعبير عن االنفعاالت والمشاعر  ▪
 المفردات. يحّدد عالقات التضاد أو الترادف بين  ▪
 يستنتج القيم الواردة في المقطوعات واألناشيد ▪

 
 

ميّ  -تسيير األنشطة التعليمية 
ّ
 ة التعل

 التهيئة : 1النشاط 

 يربط المعلّم أنشطة الحصة األولى بأنشطة الحصة الثانية من خالل:  •

 الشاعر إليه؟ النصيحة التي قدمها  الطعام؟ ماهيكيف كان الفتى يأكل  -

 المحفوظة  قراءة: 2النشاط 

 قراءة نص المقطوعة قراءة منغمة،  •

 قراءة المعلّم السليمة والمعبّرة، بتفاعل تام. القراءة الجهريّة: •

 للمتعلمين لنص المقطوعة بالتناوب مقتدين بقراءة المعلّم.   القراءات الفردية •

 القرائية لدى المتعلّمين )السرعة مع حسن األداء(  تعهد الطالقة   •

 )تكون معلّقة بجدار القسم(   القرائيء  امؤشرات شبكة مالحظة األديقّوم المتعلّمون أداءهم القرائي )ثنائيا( استنادا إلى   •

 يواكب المعلّم قراءة المتعلّمين من أجل تجاوز تعثراتهم.  •

 تعميق الفهم: :الفهم والتحليل

مّرات يطرح األستاذ أسئلة مساعدة على تملّك فهم موضوع المحفوظة،    بعد تناوب القراءة من المتعلّمين لنص المحفوظة •

 منها: 

 ذلك. من النص ما يدل على  للطعام؟ استخرجكيف كان الفتى قبل أكله  -

 القيام؟ لماذا لم يستطع  -

 القصيدة:رتب العبارات اآلتية لتحصل على بيت من   -

 فهن بفيه ـ بغير مضغ ـ فضاقت بطنه ـ وضع فالتهام ـ وعاجل بلعهن. 

 . االستفهامالذي استعمل فيه الشاعر  حدد البيت -

 ما يناسب.  الحيرة؟ أختارتنكار أم التعجب أم االس   باالستفهام: عنعم أراد الشاعر أن يعبر  -

 الشريفة. إجابتك بما تحفظه من األحاديث النبوية    الفتى؟ دعمما رأيك في طريقة أكل  -

تدرك الدنيا غالبا( استخرج من المحفوظة البيت الذي نسج على هذا   ن.... لكالحظ )وما نيل المطالب بالتمني  -

 المنوال. 

 تحفيظها. للمحفوظة، واألداء المنغّم 

 ؛ المحو التدريجي؛ التغطيةرمنها: التكرايتدرج األستاذ في أداء القطعة أداء صحيحا وتحفيظها بطرق عديدة 

 السرعة( /ءالتنويع في النغمة الصوتية )الّرفع/ الخفض، الوقف / االسترسال، البط  •

 اني القطعة الشعريّة فاعال مع معإبراز قسمات الوجه والحركات المناسبة )اإليماءات واإليحاءات( ت •

 التحكم في اإللقاء للمعاني الواردة فيها وتمثل معانيها. •

 استظهار أبيات المحفوظة مع احترام اإليقاع والنغمة تبعا للمعنى واألسلوب الموظف.  •

 ضرر إذا ذكرت للمتعلم خصائص البيت الشعري )الصدر والعجز وحرف الروي( ال مالحظة:

 

 غلق الحصة  : 3النشاط 

 المقطوعة. باستظهار المتعلمين  تكليف •
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 02 األسبوع (2) املطالعة الحّصة والتغذيةالصحة  05 املقطع
      

 سند مطبوع  الوسائل واملعينات  مريض الوهم املوضوع 
 

 التعلّمية: األهداف 
 . خيصباعتماد التنبؤ والتساؤل، والتوضيح، والتل  ا، ويستفيد من أفكارهبطالقةالقصة يقرأ المتعلّم نص  ▪

 نص بأسلوبه،  ليعيد صياغة الفكرة األساسية ل ▪

 يحدّد الحبكة في القصة وخط تطورها  ▪

 الحبكة. يحدّد البداية والوسط والنهاية في القّصة معتمدًا على خط تطور  ▪
 

مّية  -تسيير األنشطة التعليمية 
ّ
 التعل

 األربعة المبيّنة أدناه.  ، القائمة على المراحلاستراتيجية التدريس التبادلي باعتمادتسيّر الحصة  •

 : 1النشاط 

 "  مريض الوهم: ".عرض عنوان نص المطالعة على السبورة •

 القصة:بمضمون  التنبؤ –( 1)المرحلة 

 من خالل العنوان "مريض الوهم".   مطبوعة. الوهم(مريض )يتوقّع ويستكشف مضمون قصة 

 اتي في جدول التعّلم الذ القصة،يدّون كل متعّلم توقعاته حول مضمون  •

 .يسمع كل متعّلم توقعاته لزمالئه حول مضمون النص  •

 للقصة.يحتفظ كل متعّلم بتوقعاته األولى إلى ما بعد القراءة الثانية  •

 : 2النشاط 

 يوّزع المتعّلمون إلى مجموعات عمل.  •

فرديا قراءة  يقدّم المعّلم نص الحكاية مطبوعا على ورقة للمتعّلمين، ويطلب المعّلم من التالميذ قراءة الحكاية   •

 .صامتة

 

 مريض الوهم

به ذلك المرض إلى االمتناع عن   ىعصره. وأدأميرا أصيب بمرض استعصى عالجه على أطباء يحكى أن 

يقلد صوت البقرة    بقرة، فكانحتى توهم أنه تحول من إنسان إلى    أخذت حالة األمير تسوء،  الطعام.تناول  

 الناس لحمي.((   وأطعموا اذبحوني،)) قائال:فيمن حوله  وحركاتها، ويصرخ

فراش   على  العديدتوالى  إال من    األمير،  عن    األطباء،  عجزوا  سمعأنهم  شاب    معالجته.  عن  األمير  أهل 

الحسين بن    موهوب، اسمه إليه    سينا وفدأبو علي  الطب فذهبوا  البالد واشتهر بتمكنه من علوم  إلى  حديثا 

 له. ير فريسة عليه حكاية المرض الغريب الذي وقع فيه األموقصوا 

يني ن  ومساعديه. وقفنا إلى بيت الحاكم ومعه بعض أتباعه  ذهب ابن سي   كبيرين ثم في ردهة البيت يشحذ ِسّكِ

( فلما سمع األمير ذلك اغتبط وقلد صوت البقرة ...واندفع  مني ذبحها؟أين البقرة التي تريدون  ):قائال    صاح

 ينتظر ابن سينا. البيت، حيثنحو ردهة 

قال ألهل   السكين، ثمجسم األمير بطرف  األمير وطرحوه أرضا وأخذ يجس    أتباعه، فقيدواينا إلى  أشار ابن س

موها حتى تسمن وتصبح صالحة تصلح غذاء ألحد ...فأطعِ   ال  ،الجسم  نحيفة هزيلة))إن هذه البقرة    المريض:

 (. انحضر لذبحهلألكل...وعندئذ 

وكان أهل المريض يضعون فيه خفية أدوية    ول الطعام،ومن الغريب أن األمير بدأ بعد ذلك يقبل على تنا

نت صحة األمير شيئا فشيئا حتى بريء من مرضه .أقام والد األمير حفال بمناسبة شفاء  تحسّ   يصفها ابن سينا.

عى الطبيب الشاب فكافأه وأثنى عليه ثم طلب منه أن يدرس الطلبة هذا العلم الذي أنقذ األمير من  ابنه واستد

 .  الهالك

سلسلة علماء العرب                                                                                                            

بتصرف   15ـ  6ابن سيناء ص                                                                                                         

1976,1المؤسسة العربية للدراسات النشر ط                                                                                            
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مّية  -تسيير األنشطة التعليمية 
ّ
 التعل

التساؤل – (2)المرحلة   

 .ضمن الفوج، النص قراءة صامتة مرّكزةفرديا، يقرأ المتعلمون،  •

أسئلة عن مفردات، مفاهيم،  )  .الصامتة الهادفة على توليد أسئلة متنوعة تخص النص المقروءتسمح القراءة   •

 (أفكار

بعد االنتهاء من القراءة يطلب رئيس الفوج من األعضاء طرح تساؤالتهم لمناقشتها واإلجابة عليها من طرف   •

 بالمعّلم.أعضاء الفوج أو االستعانة 

 

 وتوضيحها. لألفكار بعمق  ل( التحلي3)المرحلة 

 الفوج، النص قراءة ثالثة، صامتة مرّكزة،  نالمتعلمون، ضميقرأ  •

توضيح مسائل وردت كل متعّلم  تسمح القراءة المرّكزة على التعمق في أفكار النص المقروء. مما يتيح فرصة لطلب  

 ، يجيب عنها أعضاء الفوج، أو االستعانة بالمعّلم. في النص

أف • بتعميق  التدخل  للمعّلم  تستهدف  يمكن  أسئلة  طريق  عن  النص  على  كار  تدريجيا  األسئلة  تطرح  الفهم، 

 المتعّلمين، واإلجابة عنها في األفواج سؤاال بعد سؤال. 

 هذا المرض ودعم إجابتك من النص.   عالجه، حددأصيب األمير بمرض استعصى على األطباء  -

 على ذلك من النص.   عقله. أستدلأثر المرض في جسم األمير وفي  -

 ذلك.غايته من   ر(( أذكتريدون مني ذبحها؟بن سينا ))أين البقرة التي قال ا  -

 ما الحيلة التي لجأ إليها ابن سينا لجعل المريض يتناول الطعام والدواء؟  -

 من األطباء" هذا يدل على أن : األمير، العديدعلى فراش  ىالنص: "توال ورد في  -

 .زار األطباء األمير .1

 . فحص العديد من األطباء األمير .2

 . العديد من األطباء األميرتعاقب على فحص  .3

 عالجه ـ مدخل البيت ـ أحد سنان السكين ــ حاكى الصوت.صعب  النص:هات مرادف الجمل التالية من  -

 وأدعم إجابتي من النص.  ا مهنتان. اذكرهمالبن سينا  -

 

 التلخيص:  (4)المرحلة 

 . استفادوا من قراءته في جملعما يتحّدث المتعلّمون  •

 .وتشجيع التالميذ على استخدام لغتهم التعبيرية الحكايةعلى عدم االقتباس المباشر من  لمعّلما يؤكد  •

 كتابيّا إلزام التالميذ بمدة زمنية محددة للتلخيص •

 .، وإبداء آرائهم وأحكامهم حول التلخيصهيعرض كل تلميذ إنتاجه على أعضاء الفوج لُمناقشت •

 إبداء رأيه في إنتاجات غيره. •

 .العبرةاستخالص  •
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 02 األسبوع التدريب على التعبير الكتابي   الحّصة  والتغذيةالصحة  5 املقطع
      

 مختلفة   نصوصعينات من  الوسائل واملعينات  إتباع تقنيات التلخيص   العنوان 
 

 : األهداف التعلّمية

 ويكتبها. تقنية التلخيص  يتعّرف المتعلّم، في النص، على •

 النص. تلخيصا بأسلوبه الخاص محافظا على أفكار بحيث: يُقدّم ، تلخيصايكتب  •
 التلخيص. التحكم في منهجية كتابة  •

 

 
 
 
 
 
 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 :  1النشاط 

 األستاذ إلى هدف التدريب على التعبير الكتابي، في هذه الحصة، والمتعلّق بالتلخيص.  يذكر •

 يذكرهم بإيجاز عن عناصر التلخيص.   •

 بماذا تختم؟   بالتلخيص؟ا نقصد ماذ -

 التلخيص؟ ما هي خطوات  -

 : 2النشاط 

 : التدريب األّول

 النص. التحكم في منهجية التلخيص من حيث الحفاظ على موضوع  : لمهّمةا •

 بينهما.اقرأهما وحدد العالقة  التدخين( النصان )فخ  كإلي :التعليمية •

 يقرأهما قراءة واعية.  -

 بينهما.يستنتج العالقة  -

 . )ينجز التدريب على شكل ثنائيات(. 55كّراس النشاطات في اللغة العربيّة، ص  :المرجع  •

 :التدريب الثاني

 األصلي. يمتنع عنه في النص   ومامن حيث ما يحترمه  خطوات التلخيصيميز : لمهّمةا •

 المعطى. صنف العبارات في الجدول   :التعليمية •

 قراءة واعية.  ايقرأه -

 . بينهايميز  -

 .  55الثاني ص  العربيّة، التدريبشاطات في اللغة الن : كّراس المرجع  •

 ينجز جماعيا اإلنجاز:صيغة  •

 

 : 3النشاط 

 التدريب الثالث 

 . األساسأفكاره الحفاظ على   مع تلخيص نص: لمهّمةا •

 ثم قم بتلخيصه مع الحفاظ على أهم معلوماته.  الطبيعية(  )الرضاعةنص  أ اقر :التعليمية •

 يقرأه قراءة واعية.  -

 . واألفكارمعلومات يحدد أهم ال -

 . النصيلخص   -

 .55ص   لثالثا العربيّة، التدريبالنشاطات في اللغة  كّراس : المرجع  •

 فرديا.ينجز  اإلنجاز:صيغة  •

 تقييم لمنتوج المتعلمين من خالل:  : غلق الحصة •

o .اختصار النص وتسلسل أفكاره 

o  .استخدام المتعلمين لغة مناسبة في كتابة التلخيص 

 ل من أجل التعلّم. افسح لهم مجال التساؤ •

 التصحيح الجماعي بعد رصد الهفوات.  •
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 [3]املهّمة الجزئّية 

 أحسن األطباء
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 03 األسبوع فهم املنطوق   الحّصة والتغذيةالصحة  05 املقطع
      

 صور بعض األععمة  الوسائل واملعينات  ماذا يدمل جوفنا من ععام؟  املوضوع 
 

 :  التعلّميةاألهداف 
 كلمات مفتاحية. يؤكد تنبؤاته بما في النص من   معه. يفهم ما يسمع من خطاب ويتفاعل ▪
 ينفذ تعليمات بسيطة في أنشطة القسم اليومية  . يُظهر المتعلم فهًما للمسموع ▪

 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 المالحظة والتوقّع:  - 1النشاط 

 رتبط به، ييد المجال الذي يطلب األستاذ من المتعلمين مالحظة المشهد المصاحب للنص وتأمله، وتحد •

(  طعام؟  ماذا يدخل جوفنا منيدعو المعلم المتعلمين إلى قراءة عنوان النص )  يطلب المعلّم من المتعلمين قراءة عنوان النص  •

 وشرحه وإبراز إيحاءاته في عالقته بالصورة   

 

 التسميع األّول للنص المنطوق:   - 2النشاط 

 طعام؟ ماذا يدخل جوفنا من 

بينما    اإلنسان،يقدم فوائد قليلة لجسم  أي فائدة أو  ال يقدم  الطعام غير الصحي على أنه الطعام الذي  ف  عرَّ يُ 

هو طعام يصنع عادة من الدهون وكميات كبيرة من الملح أو السكر، والسبب  ويتسبب له في أضرار وخيمة،  

فة إلى أنها جاهزة لألكل أو وراء شهرة هذا النوع من األطعمة هو مذاقها المشهي وشكلها الجذاب، باإلضا

 البرغر وغيرها. يبس،الشقائق رالمشروبات الغازية،   ذلك: أنها سهلة الطبخ. ومن أمثلة 

وقد انتشرت أضرار هذه األطعمة المليئة بمواد ضارة كالمنكهات والملونات الغذائية والحوافظ بيننا، بسبب 

ك الغذاء فقد أدى تناول هذه األطعمة إلى انتشار  نمط الحياة السريع في هذا العصر، ونقص الوعي في استهال

طانات، إضافة إلى تسببها في رفع مستوى الطاقة إلى درجة  أمراض السمنة والسكري وارتفاع الضغط والسر

 ال ينخفض معها عند حلول وقت النوم مما يسبب اضطرابات النوم واالكتئاب وانخفاض مستوى التركيز. 

ذاء الطبيعي الصحي من خضراوات وفواكه غنية بالفيتامينات واأللياف، ألجل  فهل سنعيد االعتبار إلى الغ

   القادمة؟اءنا من األجيال سالمتنا وسالمة أبن
 أجيب عن أسئلة الفهم: •

 إليه؟ لماذا ننجذب    - مم يصنع الطعام غير الصحي؟ -كيف يعرف الطعام غير الصحي؟  -

 م األغذية غير الصحية. استناد على النص الذي سمعته والصورة التي أمامك س  -

 الثاني للنص المنطوق:  التسميع  - 3النشاط 

 الفهم:أجيب عن أسئلة  •

 خطورتها؟فيم تتمثل المواد الضارة الموجودة في األطعمة الجاهزة؟ هل يعي المستهلك   -

 . األمراض الخطيرة الناجمة عن تناول األطعمة السريعةسم  -

    اإلنسان؟ وى التركيز عند بم تفسر اضطراب النوم واالكتئاب وانخفاض مست -

   إجابتك من النص. األطعمة، حددهما، دعمالكاتب سببين النتشار هذا النوع من  ذكر -

إلى الغذاء الصحي من خضروات وفواكه غنية بالفيتامينات واأللياف  استمع جيدا لهذه العبارة )فهل سنعيد االعتبار  -

 الكاتب؟ ماذا تمنى  ؟(سالمتنا وسالمة أبنائنا ألجل

 النص. ها من من دتفالتي استذكر المعلومات الجديدة ا -

 أجرأة النص المنطوق  – 4النشاط 

 أساسية:  لدراسة النص التفسيري يتم توجيه المتعلمين إلى ثالثة عناصر •

 واألدلة(نتائجها )معززة بالشواهد . 3األسباب. تفسيرها وشرحها مع ذكر . 2اإلشكالية. موضوع  •

 نتائجها.  اذكر -المشكلة. استخرج من النص أسباب هذه   -الكاتب؟  التي يتحدث عنها المشكلة ما  -

 انتشارها. هي الحلول المقترحة للحد من   ما -

 غلق الحّصة:  - 5النشاط 

 المقولة؟ رأيك في هذه   ما" تحبتشتهي وتشرب ما ال  إن الصحة أن تأكل ما ال :"قيل -
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 03 األسبوع الصيغة سة التعبير الشفوي ودرا  الحّصة والتغذيةالصحة  05 املقطع
      

 كتاب اللغة + دفتر األنشطة الوسائل واملعينات  باإلضافة إلى  املوضوع 
 

 التعلّمية:  األهداف 
 يتقبل آراء اآلخرين كما هي دون تعصب لرأيه  . يقّدر مشاعر المتحدثين ▪
   تحدث بوضوح وبسرعة مناسبة لنوع الخطاب ▪
 . ستجيب للوضعية التواصليةبما ي التركيب )باإلضافة إلى( يستعمل  ▪

 

 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 . التعبير الشفوي –أّوال 

 : أشاهُد وأعبّرُ 1النشاط 

 تفويج التالميذ.   •

 التعبير الحّر من التالميذ باعتماد مشهد مصور. •

 .شارك(  اوج،ز فكر، )استراتيجية 85يطلب من ممثّل لكل فوج التعبير عن الصورة. كتاب اللغة العربية، ص  •

 المشاهدة الشاملة للصورة: 

 يوّجه المعلّم التالميذ، إلى مالحظة المشهد ويترك لهم وقتا محترما للمالحظة والتفكير.   •

 يستمع المعلّم )ة( لتعابير بعض التالميذ،  •

 مون.يطرح المعلّم أسئلة تستهدف وضعيات عامة في المشهد، يريد التركيز عليها، أو لم ينتبه إليها المتعلّ  •

 الصحية. بين األغذية الصحية وغير  ميز - اذكر األغذية الموجودة في الصور؟ -

 الصورة. إجابتك من خالل   الكأس. دعمنوع المشروب الموجود في  حدد -

 ؟يديهابين ماذا تحمل المرأة  -.  الموجودة في الصور أنواع البطاطا اذكر  -

 المشاهدة البؤريّة للصورة: 

 لى مالحظة عالمات دقيقة في المشهد ذات عالقة بنص القراءة، عن طريق السؤال: يوّجه المعلّم التالميذ إ •

الحلويات، البسكويت، البطاطا  أضرار األغذية غير الصحية )رقائق    للجسم.؟ حدد همية الخضر والفواكه بالنسبة  أماهي   •

 المشروبات( 

لتي نجدها في المشروبات الغازية والحلويات وأغذية  واكه الطبيعية واأللوان ا قارن بين األلوان التي تتميز بها الخضر والف •

 المعلبات. 

 ؟ تنصحها المرأة، وبماذاسبب حيرة   علل •

 يمكن أن تساعد التوّسع واإلثراء في األفكار وفي تنويع تعابير المتعلمين. •

 

 دراسة الصيغة. –ثانيا 

 

 إلى( )باإلضافة: توظيف الصيغة 2النشاط 

 ريعة؟ ما هي أضرارها؟  ما السبب وراء شهرة األطعمة الس  -

ل  جاهزة لألك اأنه  إلى باإلضافة والسبب وراء شهرة هذا النوع من األطعمة هو مذاقها المشهي وشكلها الجذاب،  •
 أنها سهلة الطبخ.   أو

 

 قراءة وتحليل. تقديم الصيغة باإلضافة: 

 علل.  بهما؟هل اكتفى  حددهما.ذكر الكاتب سببين وراء شهرة األطعمة السريعة.  •

 الجملتين؟ استعملنا للوصل بين   ماذا •

   إلى؟باإلضافة عالم تدل كلمة  •

 االستنتاج: 

 .  التركيب )باإلضافة إلى( من أدوات الربط للجمل

   .)باإلضافة إلى( عند التفسير والزيادة في البيان والتوضيح، لمضمون حكم صادر في جملة سابقةنستخدم التركيب  
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مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 : (إلىباإلضافة )االستعمال للصيغة  •

 إلى( بين الجملتين مستعمال )باإلضافة  طارب (:1التدريب )

 الحماية من أمراض القلب يحتوي التمر على البوتاسيوم الذي له دور في   .1

 انه يعتبر مصدرا للحديد. 

 يعمل التمر على تقوية النظر  .2

 والمفاصل. يقوي العظام 

 ذية السليمة نحافظ على صحة أبناءنا بالتغ .3

 الحرص على ممارسة الرياضة 

 

 . 56، ص كراس النشاطاتإنجاز التمرين )أستعمل الصيغة( من (: 2التدريب )
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 03 األسبوع الشفوي()اإلنتاج  ي التعبير الشفو  الحصة والتغذيةالصحة  05 املقطع
      

 مشاهد وصور  واملعينات الوسائل  أضرار األغذية املصنعةج شفوي حول إنتا الدرس 

 

ميةاألهداف  
ّ
  :التعل

 . يحلّل المتعلم النصوص المسموعة: يدرك المغزى من خالل نبرات الصوت، وتلوين األداء ▪
 يستخدم ما تعلمه من أساليب ومفاهيم لغوية مختلفة. ▪

 ، من خالل سندات مختلفة يعبّر المتعلّم عن قيم وسلوكات غير صحية، شفويا ▪
 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 في النص المنطوق. ة أهم األفكار الوارد تذكر :1النشاط 

 ما هي أهم المركبات التي تدخل في تصنيع األطعمة الجاهزة والمضرة بالصحة؟  -

 السريعة. أهم األمراض الخطيرة الناجمة عن تناول األطعمة  سمّ  -

 ك حدد نوع األغذية التي يجب أن تتناولها.سالمت للحفاظ على  -

 إنتاج خطاب شفوي مماثل  :2النشاط   

 إنتاج خطاب شفوي مماثل، من خالل وضعيات جديدة ودالة، انطالقا من سندات متنّوعة.  •

 صحي. إنتاج خطاب شفوي يتضمن وصفا لتدهور حالة زميل لك معتاد على تناول طعام غير  الَمهّمة: •

 نافع.  طبيعيبطعام يقللوا من تناول األطعمة السريعة وأن يستبدلوها  زمالئك بأناع قنإحاول   :التعليمة •

 المطلوب. القراءة الواعية للسند مع تحديد      -

 السند. استخراج األفكار الواردة في     - 

 ر طعام صحيتحذيرك لهم / إقناعهم باختيا -الزمالء / لمدةمالحظة نوع  - /والكعك. اكتشاف أضرار البسكويت   -   

 طرح أسئلة تساعد المتعلم على التعبير وتوليد األفكار  •

  المكون؟فيم تتمثل أضرار هذا   -البسكويت. اذكر أهم مكونات  -

 ؟ االستراحةهذه األطعمة أثناء هل يتناول زمالؤك  -

 بماذا ستنصحهم؟  - إلقناعهم؟ما هي حججك  -كيف يؤثر هذا النوع من األغذية على صحتهم؟  -

 لإلقناع. الحجج المناسبة  المدروسة واختيار  والصيغالحواري  لنمطاستعمال ا •

 مشهد مصور.  السند: •

 . العمل في مجموعات  صيغة العمل: •

 

 السرد  ةإعاد  الثالث:النشاط 

 ،سموعإنتاج خطاب شفوي بإعادة الّسرد لما تم تناوله في النص الم الَمهّمة: •

 . العمل في مجموعات  صيغة العمل: •

 صحية؟ ع زمالءك باستبدال أطعمة مصنعة بأخرى طبيعية كيف ستقن :التعليمة •

 مشهد مصور.  السند: •

 العمل في مجموعات   صيغة العمل: •

 .اللغة العربيةمن كتاب  85أنتج شفويا ص  :لمرجع ا •

 مساحة للمتعلم حتى ينتج خطابا شفويا مماثال، من خالل وضعيات جديدة ودالة.   ء: إعطاالمنتوجعرض  •

 المناسبة.  والمبررات التحذير(  )توافق جادة.استعمال لغة حوار  -

 اختيار أدوات التعليل المناسبة.  -

 األسئلة.  وطرحالشفوية    لمناقشة االنتاجاتفسح المجال    -           
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 03 األسبوع القراءة )أداء وفهم(  – فهم املكتوب  الحّصة والتغذيةالصحة  05 املقطع
      

 كتاب اللغة العربية + دفتر النشطة  الوسائل واملعينات  ات والفاكهةأحسن األعباء: عصير الخ راو  املوضوع 
 

 : التعلّميةاألهداف  
 جهرية تحقق معيار الطالقة   ةالمختلفة قراء صوصوالن تقراءة الكلمايُظهر المتعلم قدرته على  ▪
 القراءة بصوت مسموع، وينّوع في مستواه بما يناسب  ▪
 .)البحث، التلخيص، المقارنة( مختلفة ضألغرا   صامتةقراءة  صوص النيقرأ  ▪

 
 

 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 القراءة  مرحلة ما قبل

 : المالحظة والتوقّع : 1النشاط 

به. يمكن أن  ترتبط الذي  المجال تحديد ا( وتأمله86المتعلم )ص:  كتاب في  المشاهد إلى مالحظة المعلّم المتعلّمين يدعو •

 ، بؤرية شاملة أو:  تكون المالحظة

 فيه. والتمعن  والفاكهة(الخضروات   راألطباء: عصيقراءة العنوان )أحسن  •

 توقعك لما قد يتحدث عنه النص؟   و ما ه والعنوان من الصور انطالقا

 مناقشتها. بهدف بطاقة في توقعها تدّون كّل مجموعة •

 :في أثناء القراءةمرحلة 

 : قراءة النص. 1النشاط 

 معلّم من التالميذ قراءة النص قراءة صامتة وواعية، مع التفكير في اإلجابة عن السؤال:  يطلب ال :القراءة الصامتة الواعية •

   عن: يتحدث النص الصحيحة: اختر اإلجابة    –

 عن أضرار العصائر.. 3 وفوائدها.عن عصائر الفواكه . 2 وفوائدها.الطبيعية عن العصائر  .1

 .ويدونهاللنص  للفكرة العامة ين عن سؤال الفهم عنوانا يصوغ المعلّم من اإلجابات المقدمة من المتعلم مالحظة:

 األستاذ السليمة والمعبّرة.   ةقراء الجهريّة:القراءة  •

 للمتعلمين لفقرات النص بالتناوب مقتدين بقراءة األستاذ.   القراءات الفردية •

 القرائية لدى المتعلّمين )السرعة مع حسن األداء(    تعهد الطالقة •

 المتعلّمين من أجل تجاوز تعثراتهم. يواكب المعلّم قراءة   •

   :الفهم والتحليل •

 1قراءات فردية للفقرة 

 فيم تكمن قيمتها؟   الطبيعية؟مم تصنع العصائر  -

 ماذا تعني لك كلمة الطازجة؟ وظفها في سياق مناسب.  -

 . : ..........................................1الفكرة الجزئية  •

 2قراءات فردية للفقرة 

 النص. ائد عصير الرمان الطبيعي من خالل ما ورد في  عدد فو -

 ................................ :  2الفكرة الجزئية  •

 الفقرتان تشتركان في نفس المعنى()بالتناوب  4و 3تين قراءات فردية للفقر

 الغرض من استعمالها؟ الفقرة، ماحدد نوع الجملة التي بدأت بها هذه  -

 يثبت ذلك من النص.  ما الثوم؟ استخرجو  عصير البصلماهي مميزات  -

 منه؟ فيم استخدم القدماء عصير الليمون وكيف استفادوا  - بلغاريا؟لماذا يقل عدد المصابين بالسرطان في  -

 . : .....................3الفكرة الجزئية  •

 بالتناوب )هذه الفقرات تشترك في نفس المعنى(7و 6و5قراءات فردية للفقرة 

 مثيرا ممرض، استخرج من الفقرة الخامسة ضد كلمتي:  -والفواكه. ى لعصائر الخضروات اذكر فوائد أخر -

 ؟ بعةأجب عن السؤال الذي طرحه الكاتب في الفقرة السا  -

 . : ...........................4الفكرة الجزئية  •

 :تنمية المعجم •

 [  اللواصقاستراتيجية ]اد التعّرض لمفردة أو مفردات، من اختيار المعلم، بالتحليل والدراسة باعتم (أ
  التعّرض أليقونة )أثري لغتي( من كتاب اللغة العربية (ب
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 03 األسبوع القراءة والظاهرة النحوية+ التمارين  الحّصة  والتغذيةالصحة  05 املقطع
      

 كتاب اللغة ودفتر األنشطة  الوسائل واملعينات  امل ا  وامل ا  إليه املوضوع 
 

 :  التعلّميةاألهداف 
 القراءة بصوت مسموع، وينّوع في مستواه بما يناسب. ▪
 بينهما. ويميّز في الكالم، ،  المضاف والمضاف إليه  إلى داللةالمتعلم  يتعّرف ▪
 إليه إعرابا تاما.   والمضافيعرب المضاف  ▪

 

 

 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 فهم المكتوب. –أّوال 

 د[  30وفهم( ])تكملة لحصة القراءة أداء 

 :1النشاط 

 يربط المعلّم أنشطة الحصة األولى بأنشطة الحصة الثانية من خالل:  •

 ماهي الفوائد التي نجنيها من عصائر الفواكه والخضار الطبيعي؟ -

 )تكملة(  في أثناء القراءةمرحلة  •

 بالتناوب.للمتعلمين لفقرات النص   القراءات الفردية •

 مع حسن األداء(   لدى المتعلّمين )السرعة  ةالقرائي  الطالقةتعهد  •

 الفهم: قتعمي :والتحليلالفهم   •

 مّرات يطرح األستاذ أسئلة مساعدة على تملّك فهم المكتوب، منها:  للقّصةبعد تناوب القراءة من المتعلّمين 
 المصنعة؟ النوعين تفضل الطبيعية أم  الطبيعية، أيمعرفتك الفوائد الصحية للعصائر بعد  -

 المكروبات.مزارع  بماذا تفسر انعدام الجراثيم في -

 المناعي؟كيف تعزز العصائر الطبيعية الجهاز  -

القول بناء   معارضا هذايمكن أن ترد    فلألمراض. كيوبالتالي يصبح عرضة  هناك من يقول أن عصير الليمون يضعف الجسم   -

 معلومات، على ما ورد في النص من 

 والفاكهة. فها عن مختلف عصائر الخضر فوائد أخرى تعر رالعصائر؟ اذكهل ذكرت في النص جميع فوائد هذه  -

 ؟ماهي المعلومات الجيدة التي تحصلت عليها من النص -

 . متدرجة بطريقة اإلستراتيجية هذه مداخل على بالمتعلمين يدر  أن( ة)لألستاذ يمكن: ملحوظة •

 

 [  شبكة المفردةاتيجية ] التعّرض لمفردة أو مفردات، من اختيار المعلم، بالتحليل والدراسة باعتماد استر :المعجمتنمية 
 

 لتركيبيّة(االظاهرة النحوية ) –ثانيا 

 

 يهيّئ المعلّم المتعلّمين للدخول في موضوع الدرس بطرح أسئلة:  -

   [فوائد ليمون ـ عصائر طبيعية ـ خضار طازجةالنكرة إلى معرفة في الجمل التالية، وغيّر ما يجب تغييره: ]األسماء حول  -

 

 النحويّةكتشاف للظاهرة المالحظة واال: 1النشاط 

 يستعمل؟ الليمون؟ وفيمبماذا يمتاز عصير  يسأل المعلم التالميذ: -

 التالميذ يعيد القراءة مجموعة من  د، ثّم يقرأ المعلم الّسن •

 

الليمونأما   التسمم، ويستعمل في وقف    عصير  الطبية ضد    أضرار الشمسوعالج    نزيف األنففيمتاز بخواصه 

 .  تهدئة األعصابو
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مّية  -مارسات التعليمّية امل
ّ
 التعل

 

 :  : التحليل للظاهرة النحوية2النشاط 

 تأمل عبارات النص الملونة  -

   واألضرار؟الكلمات التي أضيفت لتبين نوع العصير والنزيف منها استخرج  -

 آخرها؟ ما هي الحركة الظاهرة على   نوعها؟ما  -

   لها؟الكلمة التي تأتي قب  ماذا نسمي  كيف نسمي هذه الكلمات؟  -

 آخرها. حدد الحركة التي ظهرت على   -

 الوصول بالمتعلمين إلى معرفة المضاف والمضاف إليه •

 تالحظ؟  إعرابه. ماذامن حيث موقعه في اإلعراب وعالمة وازن بين المضاف والمضاف إليه  -

 إليه. يقود المعلّم المتعلّمين إلى تمييز المضاف والمضاف  •

 لمستنبطة خالل عملية التحليل تدريجيا على السبورة لتركيب االستنتاج(تدوين عناصر االستنتاج ا)االستنتاج:   •

 

 :  المضاف ▪

 موقعه. على حسب  بعده، ويعرباسم نسب وأضيف إلى اسم 

 إليه:المضاف  ▪

 كثيرة. الشجرتين فروع باإلضافة. مثلمجرورا  المضاف، ويكوناسم يأتي بعد  ▪

 

 

 : التدريب على الظاهرة النحوية4النشاط 

 ساحة، برتقال، ثمار  جملة مفيدة: كل اسم من األسماء اآلتية مضافا في   اجعل (:1)التدريب 

 [المناعة، الدم، األوبئة]  مفيدة:جملة   مضافا إليه، فيـ اجعل كل اسم من األسماء اآلتية        

 يأتي: عين المضاف والمضاف إليهما وبين إعراب كل منهما فيما  (:2التدريب )

     لفاكهة تساعد بصفة عامة على طرد السموم ووقاية القلب.إن عصائر الخضروات وا

 .59الصفحة كراس النشاطات، ينجز المتعلمون التمارين الواردة في   (:3التدريب )

 ()فردية، ثنائية، أوفي مجموعات يقترحها األستاذ)شفويا أو كتابيا( وبطريقة عمل يجيب المتعلمون وفق صيغ عمل مناسبة 
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 03 األسبوع + التمارين اإلمالئيةالقراءة والظاهرة  الحّصة والتغذيةالصحة  05 املقطع
      

 مخططات الوسائل واملعينات  األسماء عالمات الت نيث في  املوضوع 
 

 : التعلّميةاألهداف 
 )البحث، التلخيص، المقارنة(  مختلفة ضألغرا   صامتةقراءة   صوصالنيقرأ  ▪
 .فمواضع الوقومراعيًا   شاعر،التنغيم للتعبير عن االنفعاالت والم ستخدًمااءة جهرية بطالقة ممختلفة قر صوصانيقرأ  ▪
 التأنيث في األسماء. يتعّرف بعض عالمات  ▪

 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 )تكملة(  فهم المكتوب –أّوال 

 د[  30)تكملة لحصة القراءة أداء وفهم( ]

 
 ما بعد القراءة: مرحلة  (3

  المقاربة  تعتمد  لذلك  .ذاته  النص  من  أبعد  والذهاب  والتعبير،  والتفكير،  اإلنتاج، نحو  النص  تجاوز  من  البد  القرائي،  الفهم  ويرلتط

 النص.  من انطالقا واإلنتاج اإلنتاج، كإعادة  القراءة بعد لما استراتيجيات  المقترحة

 إنتاج النص عبر تلخيصه إعادة: 1النشاط 
المتعلم  ودونهاعلى المفردات التي سبق  والمنهجي اعتماداالمعرفي  ومحتواهمع احترام انسجام عناصره كتابيا أو تلخيص النص شفويا -

 الرجوع الى النص   على دفتره.

   المحتمل استخراجها:العناصر 

 ماهي العصائر الطبيعية؟ -

 اذكر األمراض التي يعالجها عصير الرمان الطبيعي. -

 طبيعي، بين ذلك. يعتبر عصير البصل والثوم معقم  -

 األمراض التي يعالجها.   بماذا يمتاز عصير الليمون؟ حدد -

 عصائر الخضروات والفواكه بصفة عامة.  وائدف عدد -

 ؟بماذا تنصح زمالئك الذين يفضلون العصائر المعلبة على الطبيعية -

 النص  هيكلة بنيةإعادة : 3النشاط 

 جدول:  رعب النص هيكلةهيكلة عناصره وتنظيمها، مثال ذلك  عبر

 

 القيمة المستخلصة من النص  فائدته والمرض الذي تعالجه   العصير الذي نتحصل عليه   اسم الفاكهة أو الخضار 

    

   

   

   
      

 الظاهرة اإلمالئية –ثانيا 

 يهيّئ المعلّم المتعلّمين للدخول في موضوع الدرس بطرح أسئلة: 

 استخرج األسماء من الجملة التالية:   -

 السيقان الحمراء وقدمتها لصديقتها منال.سعيدة السبانخ ذات   طهت -
 

 اإلمالئية المالحظة واالكتشاف للظاهرة : 1النشاط 

 المستهدفة.  مالئية يطرح المعلّم أسئلة لتحديد شواهد الظاهرة اال •

العبارة الذي قرأته  عبر الكاتب عن فعالية عصير الرمان في الحفاظ على صحة الجلد والجهاز الهضمي، استخرج من النص  

 الدالة على ذلك. 

أن للخضر ذات  الهضمي. كمافي الحفاظ على صحة الجلد والجهاز  كبرىلعصير الرمان الطبيعي فعالية 

 .عظيمةكالخس والملفوف فائدة الخضراء األوراق 
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مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 تالميذ اليقرأ المعلم الّسند، ثم يعيد القراءة مجموعة من   •

 : اإلمالئية: التحليل للظاهرة 2النشاط 

 اإلمالئية. يتدّرج المعلّم مع المتعلّمين في أنشطة الستنتاج عناصر الظاهرة   -

 ما نوعها من حيث التأنيث والتذكير؟ الملونة،تأمل الكلمات  -

 كلمة؟بماذا انتهت كل  -

 ء.األسماتحديد عالمات التأنيث في بعض يقود المعلّم المتعلّمين إلى  •

  مريم، سماح، زينب التالية: الحظ الكلمات  -

 فيها.حدد عالمة التأنيث    األسماء؟ما نوع هذه   -

 يقود المعلم المتعلمين أن بعض األسماء المؤنثة تخلو من عالمة التأنيث  •

 االستنتاج()تدوين عناصر االستنتاج المستنبطة خالل عملية التحليل تدريجيا على السبورة لتركيب االستنتاج:   •

 

 

                               

                      

      ألف مقصورة                تاء متحركة                     ألف ممدودة                                      

 

 ، عظمى ىصغر          اءصحر  اء صفر                ، فاطمةةفاكه                                        

 مثل: مريم، سعاد، هند المؤنث خاليا من عالمات التأنيث  يكون االسمقد 

                                      

 اإلمالئية  : التدريب على الظاهرة 4النشاط 

ودة أو مقصورة  أسماء مؤنثة تنتهي بتاء متحركة أو ألف ممد  ،اللوح  على، تحت إمالء المعلّم،  المتعلمونيكتب  (:  1التدريب )

 أو خالية من عالمات التأنيث 

 استراتيجية "اإلمالء المساعد"(: إمالء فقرة، من اختيار المعلم، حول الظاهرة اإلمالئيّة، باعتماد 2التدريب )

 .57الصفحة كراس النشاطات، ينجز المتعلمون التمارين الواردة في  (: 3التدريب )

 ()فردية، ثنائية، أوفي مجموعات يقترحها األستاذويا أو كتابيا( وبطريقة عمل )شفيجيب المتعلمون وفق صيغ عمل مناسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالمات التأنيث في األسماء ثالث 



 

 ابتدائي 5السنة  –لغة العربّية.                                      خمططات حصص التعّلم ال 40
 اخل
طع
املق

مس
ا

ال –  
ذية 
التغ
 و 
حة
ص

 
 

 03 األسبوع ( 3) املحفوظات الحّصة  والتغذيةالصحة  05 املقطع
      

 كتاب اللغة العربّية  الوسائل واملعينات  على الخوان  املوضوع 
 

  ة: التعلّمياألهداف 
 . طوعات الشعريةاإلجمالي للمقيبيّن المعنى  ▪
 يستخدم السياق لفهم معاني الكلمات والجمل.، يستنتج مدلوالت بعض المفردات وإيحاءاتها ▪
 . يقرأ نصوصا شعرية مختلفة قراءة جهرية بطالقة مستخدًما التنغيم للتعبير عن االنفعاالت والمشاعر ▪

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 :  1النشاط 
 ؟تي يجب أن يلتزم بها كل واحد مناآداب األكل الما هي  •

 

 . نص المقطوعة ةقراء  :2النشاط 

 :القراءة الصامتة الواعية •

 صامتة وواعية، مع التفكير في اإلجابة عن السؤال:   نص المقطوعة قراءةقراءة  •

o  سوية؟ هل كان يقوم بمضغهن جيدا؟ أكان يأكل بطريقة   المأخوذة؟كيف كان حجم اللقم 

 . محترمين التناغمبالتناوب  لنص المقطوعةتعلمين للم الفردي الستظهارا •

 لدى المتعلّمين )السرعة مع حسن األداء(    ةالقرائي  الطالقةتعهد  •

 )تكون معلّقة بجدار القسم(  القرائياء مؤشرات شبكة مالحظة األديقّوم المتعلّمون أداءهم القرائي )ثنائيا( استنادا إلى  •

 ل تجاوز تعثراتهم. يواكب المعلّم قراءة المتعلّمين من أج •

 الشبع. استخرج من النص البيت الذي يدل على وصف الكاتب لبطن الفتى بعد  -

 :  تعميق الفهم

 ذلك. من المقطوعة البيت الدال على  الشبع. استخرجوصف الشاعر بطن الفتى بعد  -

 الفتى؟ ما رأيك في طريقة أكل  -

 المقطوعة. حرف الروي في هذه   عين -

 استعمالها؟الغرض من  بما". مانفية استخرج من المقطوعة جملة م -

 الطريقة؟ماذا سيحدث للفتى لو يستمر في نهمه لألكل بهذه  -

 . السريع(القطار   )استراتيجية.  .الصحيح االستظهارالشروع في  -

 . واإليماءاتباإليحاءات  معانيها تمثلو فيها الواردة للمعاني اإللقاء في التحكم  •

 (عيوالجما الفردي اإللقاء) التقويم  •
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 03 األسبوع املطالعة  الحّصة الصحة والتغذية  05 املقطع
      

 الّسند/ نص ابن سينا الوسائل واملعينات  ابن سينا الطبيب املاهر  املوضوع 
 

مية 
ّ
 األهداف التعل

 يقارن بين الشخصيات والزمان والمكان في قصص مختلفة يقرؤها خالل الوحدة.  ▪
 وآخر. قصة رابًطا بين كل حدث يتتبع خط األحداث في  ▪

 يعيد سرد القصص.  ▪
 .يقرأ المتعلّم نص الحكاية بطالقة، ويستفيد من أفكاره باعتماد التنبؤ والتساؤل، والتوضيح، والتلخيص  ▪

 
مّية  -تسيير األنشطة التعليمية 

ّ
 التعل

 عة المبيّنة أدناه. القائمة على المراحل األرب 1تسيّر الحصة باعتماد استراتيجية التدريس التبادلي  

 . ابن سينا الطبيب الماهر  :السبورةعنوان نص المطالعة على  ض: عر1النشاط 

 التنبؤ بمضمون الحكاية:  –المرحلة األولى

 ( مطبوعة. الماهرابن سينا الطبيب يتوقّع ويستكشف مضمون حكاية ) •

 م المقروء يدّون كل متعلّم توقعاته حول مضمون الحكاية، في جدول التعلّم الذاتي لفه •

 .يسمع كل متعلّم توقعاته لزمالئه حول مضمون النص •

 . يحتفظ كل متعلّم بتوقعاته األولى إلى ما بعد القراءة الحكاية •

 :  2النشاط 

 يوّزع المتعلّمون إلى مجموعات عمل.  •

 فرديا قراءة صامتة. معلّم نص الحكاية مطبوعا على ورقة للمتعلّمين، ويطلب المعلّم من التالميذ قراءة الحكاية يقدّم ال •

سينا الطبيب الماهر  ابنلنص: ا  

في إحدى السنوات انتشر المرض بسرعة في أرجاء بالد بخارى، وأصاب أناسا كثيرين، ولم يرحم أميرا وال فقيرا وال شيخا 

 ن اقتحم أسوار األمير " نوح بن منصور " فألزمه الفراش. أمن شدته  شابا، وكانوال 

نظر إليه وهو    . يوم. جلس أحد أقرباء األمير بجوارهعن حال األمير الذي كان الوجع يشتد به يوما بعد  أقبل األطباء يستفسرون  

يوما بعد يوم وال أجد فيما يقدمه لي  علي  يشتد  موأسى: "األلفأجابه األمير في ألم  "كيف حال االمير؟ "له:ل مشفق عليه ثم قا

يداوي   الطب، والتجارب في  سينا لهيا موالي طبيب ماهر اسمه أبو علي بن  دجمشفقا: "يوقال قريب األمير   ".األطباء فائدة

األمير بألم:"   ل ". قابل يصف أغذية محددة يتناولونها مع الدواء الذي يعطيه لهم. هل أحضره إليك يا موالي؟ فقط،باألعشاب 

 ". نعم، أحضره على الفور نعم،

اعالج األمير نوحا    فالطب: "كيعلم ابن سينا بالخبر اندهش وقال ألساتذته في  وعندما    لعالجه.أرسل األمير في طلب ابن سينا  

صرت من العلم بمكان    علي، لقدأبا    االطب: "ي؟". فقال له أحد أساتذته في  رأطباء كبابن منصور وما أنا إال طبيب صغير وأنتم  

 عوته ". ر وأجب د إلى األمي تواضعك. اذهبلك  كبيرة. نشكرتجارب في الطب  كبير ولك

وظل يفحصه ويسأله حتى عرف سر المرض    ،دخل عليه وهو راقد في فراشه  منصورورحل ابن سينا إلى األمير نوح بن  

  األعشاب، وكيفية العالج. سأل األمير ابن سينا: " خير أيها الطبيب" فقال ابن سينا: " نعم يا موالي، سأصنع لك خليطا من  

فقال ابن  ".  الشفاء بإذن هللا". قال األمير متعجبا: " وما دخل األطعمة في الشفاء؟  نئذ يكونوأنصحك بأكل بعض األطعمة وحي

ضارا إذا لم    المريض من طعام، واألعشاب وحدها ال تكفي. بل هناك من األدوية ما يصبح  يتناولسينا: " بل الشفاء كله فيما  

لحمية، أو بأنواع معينة من الطعام، وقد قالوا قديما  ما ال يداوى إال با  موالي،تصاحبه أطعمة معينة وهناك من األمراض يا  

واتبع وصفة األغذية.   له،في استعمال الدواء الذي وصفه   أسينا. وبد". أعجب األمير بكالم الطبيب ابن طعامك داؤك أو دواؤك

 . م أيضامعدودات حتى تحسنت صحته وبرئ من مرضه وعرف أن العالج ليس بالدواء فقط بل بالطعاال أيام إوما هي 

 من قصة ابن سينا ـ بتصرف ـ[]عن محمد صديق المنشاوي 
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مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 التساؤل – (2)المرحلة 

 .مرّكزةيقرأ المتعلمون، فرديا، ضمن الفوج، النص قراءة صامتة  •

 ن مفردات، مفاهيم، أفكار()أسئلة ع .تسمح القراءة الصامتة الهادفة على توليد أسئلة متنوعة تخص النص المقروء •

بعد االنتهاء من القراءة يطلب رئيس الفوج من األعضاء طرح تساؤالتهم لمناقشتها واإلجابة عليها من طرف  •

 أعضاء الفوج أو االستعانة بالمعلّم. 

 

 التحليل لألفكار بعمق وتوضيحها.  ( 3المرحلة )

 زة، يقرأ المتعلمون، ضمن الفوج، النص قراءة أخرى، صامتة مركّ  •

تسمح القراءة المرّكزة على التعمق في أفكار النص المقروء. مما يتيح فرصة لطلب كل متعلّم توضيح مسائل وردت في   •

 النص، يجيب عنها أعضاء الفوج، أو االستعانة بالمعلّم.  

مين، واإلجابة  تعلّ يمكن للمعلّم التدخل بتعميق أفكار النص عن طريق أسئلة تستهدف الفهم، تطرح األسئلة تدريجيا على الم •

 سؤال. عنها في األفواج سؤاال بعد 

 . الشخصيات األبرز في القصة سمِّ  -

 القصة؟ أين جرت أحداث   -

 بوخارى؟ مدينة أين تقع  -

 شديدا. العبارات التي تدل على أن المرض كان النص  استخرج من  -

 النص.إجابتك من    األغنياء؟ دعمهل استثنى قصور  -

 ألمير؟يعالجوا ا هل استطاع األطباء أن  -

 ما هي الحجة التي استعملها إلقناعه بإحضاره إلى القصر؟  - سينا؟من الذي دل األمير على ابن  -

   سينا؟لماذا تعجب األمير من وصفة ابن   -

 المركزية، اكتبها. في النص ذكرت جملة تعبر عن الفكرة   -

 األحداث. من حيث  بينهما  نعنوانها، وقار سبق لك أن قرأتها. اكتبالقصة التي بين يديك تشبه قصة  -

 الموالي:امإل الجدول  •

 القيمة الخاتمة الحل  المعضلة  الحدث الهام  المكان  الزمان 

 

 

      

 

 ( التلخيص: 4المرحلة )

                                                     .يتحّدث المتعلّمون عما استفادوا من قراءته في جمل

 مباشر من الحكاية وتشجيع التالميذ  يؤكد المعلّم على عدم االقتباس ال •

 .لغتهم التعبيرية على استخدام

 إلزام التالميذ بمدة زمنية محددة للتلخيص كتابيّا •

 .آرائهم وأحكامهم حول التلخيصيعرض كل تلميذ إنتاجه على أعضاء الفوج لُمناقشته، وإبداء   •
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 03 األسبوع الكتابي   التدريب على التعبير  الحّصة  تغذية والصحةال 05 املقطع
      

 دفتر األنشطة  الوسائل واملعينات  تلخيص نص العنوان           
 

 التعلّمية:  األهداف 
 وتحقيق التماسك والتتابع المنطقي لألفكار.يراجع ما يكتبه )المسوّدة( لتحسين مستوى الكتابة،  ▪
 يستخدم بنى واضحة ومختارة للكتابة بحسب الموضوع والغرض  ▪
 ن المتعلّم من تلخيص نص والتمييز بين المعنى والمرادف والتكرار ..... يتمك ▪

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 :  1النشاط 

 األستاذ المتعلم بهدف التدريب على التعبير الكتابي، في هذه الحصة، والمتعلق بتلخيص نص.  يذكر •

تفادي التكرار، استبدال العبارات بكلمات تحمل نفس  )بها  يذكرهم بإيجاز بمعنى التلخيص والشروط الواجب االلتزام   •

 المعنى، االستغناء عن األمثلة التوضيحية، ......(

 تلخيصه؟ هل يمكن أن نستغني عن أي جملة في النص عند -

 

 التدريب األّول:  -2النشاط 

 تحديد المعاني األساسية في النص.  –المهّمة  •

 أفكاره الجزئية.اقرأ النص جيدا ثم استخرج  :التعليمية •

 واعية. يقرأه قراءة  -

 المطلوب منه.  ويحدديستنبط مضمونه  -

 

 .  )ينجز التد ريب على شكل مجموعات(. 58كّراس النشاطات في اللغة العربيّة، ص  المرجع:

 

   :3النشاط 

 . للنصكتابة تلخيص  المهمة:

 . المعاني األساسية  تأثير علىأعد صياغة النص مستغنيا عن العبارات التي ليس لها  التعليمة: •

 .58كّراس النشاطات في اللغة العربيّة، ص  المرجع: •

 تقييم منتوج المتعلمين من خالل:  •

 المحافظة على المعاني األساسية الواردة في النص.  -

 األصلي. صغر حجم المنتوج عن النص  -

 التشبيه ....  –حية التوضي  األمثلة -المرادفات  –الصفات المتعددة  –االستغناء عن التكرار في األلفاظ  -

 التصحيح الفردي مع استعمال شبكة التقويم ..  •
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 [4]املهّمة الجزئّية 

 أسبوع اإلدماج
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 04 األسبوع الوضعية اإلدماجية )اإلنتاج الشفوي( الحّصة  والتغذيةالصحة  05 املقطع
      

 ر املشترك ورشة التفكي الوسائل واملعينات   لي حق في ممارسة الرياضة العنوان               
 

 : التعلّميةاألهداف 

 يستخدم المتعلم اللغة العربية ليعبر عن أفكاره ومشاعره وليتفاعل مع اآلخرين: •

 إيجابية، شفويا.  وسلوكاتالمتعلم عن قيم   ويعبريستمع إلى اآلخرين ويستجيب لهم ألغراض مختلفة  •
 
 

مّية  -التعليمّية املمارسات 
ّ
 التعل

 

 زة للموضوع. التهيئة الحاف :1النشاط 

 

 . الشفوية اإلنتاجيّةتقديم الوضعية  :2النشاط 

 

حق ممارسة يحاول أعضاء الفوج، إبداء الّراي في  ورشة التفكير المشترك المصغّرة،في إطار  التعليمة:

 ؟ التربية البدنيةما قيمة : لجسم والعقل وأثرها على سالمة ا  الرياضة في المدرسة

 

 

 المناقشةالحوار والتساؤل و :3النشاط 

 إجراءات تسيير ورشة التفكير المشترك.  ✓

o  :دقيقة 30دقيقة إلى   15من المدّة الّزمنية 

o  ،يكون وظيفيا، يجب أن تحضير الفضاء( عادة يكون على شكلU ) 

o  تعيين المشاركين والمالحظ والمقّرر 

o  السند؛ قراءته أو تأمله؛ عرض 

o تعيين األسئلة من قبل المشاركين؛ 

o د الحوار والجلسة؛ التذكير بقائمة قواع 

o  تقدم دورة واحدة للتأكد من فهم السؤال، ثم تفتح المناقشة بطلب الكلمة؛ 

o يوجه المنشط الحوار وينقب في األفكار ويطلب األمثلة واألمثلة المضادة ويطلب الحجج  

التدخل في حالة االنحراف عن موضوع  للتفكير، ويجوز لهانسحاب المنشط وترك المجال 

 الجلسة؛ 

o  حول الشعور الذي انتاب المشاركين، وهم يعشون تجربة  الطرح سؤاي م الورشةختافي

 ما هو شعورك وأنت تشارك في هذه الورشة؟ : التفكير المشترك

o  المالحظ؛  واالستماع آلراء قراءة تقرير الحوصلة 
 

 ة يّسر التخطيط والتنفيذ لهذه الورشتَ يَ بعناية لالّداعمة مالحظة هامة: يُرجى دراسة الوثيقة 
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 04 األسبوع وضعية إدماجية )إنتاج كتابي(  الحّصة  والتغذيةالصحة  05 املقطع
      

 مشهد واملعينات الوسائل  وشفاءالرياضة صحة  العنوان                    
 

 : األهداف التعلّمية

 يلخص نصا، محترما قواعد التلخيص   •
 سارها وي صفحةمن عن يمين ال شات والجمل، وهوامبين الكلم سافاتيكتب بخط مقروء تارًكا م •

 
 
 
 

مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 : 1النشاط 

 . بتلخيص نصاألستاذ المتعلم بهدف التدريب على التعبير الكتابي، في هذه الحصة، والمتعّلق  يذّكر •

 بنية النص بعد تلخيصه. يذكرهم بإيجاز عن  •

   نلخصه؟كيف نحافظ على بنية نص حين  -

 .ا هي العبارات الممكن التخلي عنهام -
 

 الوضعية اإلدماجيّة  م: تقدي2النشاط 

 . وشفاءالرياضة صحة الّسند / 

الرياضة هي القيام بمجهود جسدّي إرادّي واعي، فيمكن القيام بالمشي، أو الركض، أو القفز، أو التسلق وغيرها  

ة والحماية من األمراض، لذلك يجب على كّل  فتلك األمور مهّمة في حياة اإلنسان، فهي تُكسب الجسم الصحّ 

للممارسة الرياضة، فهنالك أنواع كثيرة ومتنّوعة من الرياضة فإن كان الفرد ال  فرد أن يحدّد ساعات في اليوم  

أوالدنا  بتعليم  الخطاب أوصى  بن  الجليل عمر  الصحابي  أّن  ننسى  فله خيارات كثيرة، وال  منها  نوعاً  يحّب 

َمايَة"، وهذه من أنواع الرياضة ال الرياضة فقال "َعِلّ  مهّمة والتي تقّوي الجسم، وهنالك  ُموا أبنَاءُكم الِسّبَاَحةَ والِرّ

الحواجز، وركوب   السلة، والتنس، وقفز  القدم، وكرة  المسلية ككرة  الرياضة  ألعاب كثير تُمارس كنوع من 

  :فوائدها ومن .الخيل، والمالكمة، والكاراتيه، والمبارزة، والسباحة

المثالّي والتخفيف من الوزن الزائد، وذلك ألّن ممارسة الرياضة بشكل يومّي ا - لمحافظة على الوزن 

تحرق السعرات الحراريّة الزائدة في الجسم وتحرق الدهون المتراكمة وتخرجها على شكل عرق. تنشيط خاليا 

ألنّ  الزهايمر  مرض  من  يقي  ولذلك  الحفظ،  على  الذاكرة  قدرة  وزيادة  هرمونات الر  المّخ  من  تزيد  ياضة 

 السيروتونين في المّخ.  

ومن   - األمراض  من  القلب  على  المحافظة  األول.  النوع  السّكرّي  بمرض  اإلصابة  نسبة  من  التقليل 

انسدادات الشرايين واألوعية الدمويّة والتجلّطات: وذلك ألّن ممارسة الرياضة تنّشط الدورة الدمويّة وتجعل 

 وعية الدمويّة، وذلك يمنع من تراكم الدهون فيها فيمنع حدوث جلطات القلب.  األ  الدم يسري بشكل أسرع في

 تحسين الحالة النفسيّة وتخفيف التوتّر والقلق، فللرياضة فائدة كبيرة على تحسين الجهاز العصبّي.   -

 .بناء العضالت بشكل أفضل وإعطاء قوة للعظام، فيجعلها أكثر صالبة وذات قوة تحمل كبيرة -
 

 يمة: التعل •

 : تتضمن األفكار التاليةأسطر ( 10عشرة )النص جيدا ثم قم بتلخيصه في فقرة ال تتعدي  أقرا  •

 تعريفا للرياضة بجمل مختصرة.  .1

 للمرضى. تفسيرا لفوائدها للجسم خاصة  .2

 . نصائح بممارستهاإسداء  .3

 الشواهد. وتدويناالستدالل  .4
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مّية  -املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

 شرح وتحليل الوضعية اإلدماجيّة : 2النشاط 

ألجل استخراج البيانات المساعدة على   )الرياضة صحة وشفاء( يطلب المعلم إلى المتعلمين قراءة العنوان •

 الفهم، ثم اإلنجاز.

 ( ألجل استخراج البيانات المساعدة على الفهم، ثم اإلنجاز. النصقراءة ) •

 اإلنتاج المنتظر.وجزئياتها ألجل فهم المهّمة و (التعليمة)قراءة  •

 ومواصفات المنتوج )عرض شبكة مواصفات المنتوج( يوّضح المعلم صيغة اإلنجاز،  •

 يوّزع المعلم التالميذ إلى أفواج: ينجز العمل فرديا، ثم ثنائيا، ثم جماعيا  •

 .  الثنائي ثم الجماعييعطي المعلم مهلة للتفكير واإلنجاز الفردي، ثم  •

 اع المراحل األربع في إنتاج النص الكتابي.يوّجه المعّلم التالميذ إلى اتب ✓

 

 عرض المنتوج: 3النشاط 

ــقي األفواج  • يطـلب المعّلم من منســ

 عرض منتوجاتهم النهائيّة قراءة

 يتم عرض منتوجات األفواج تباعا •

ــدى   • م ـعـلى  ــه  ـبـحـكم اـلـمـعلـّم  ــدـلي  ي

ــبكة  مطابقة اإلنتاج لكل فوج م ع شـ

 المواصفات

 شبكة مواصفات المنتوج:

 المالءمة:  .1

 فُت الرياضة بجمل مختصرة.عر -

 فسرُت فوائدها من خالل ما جاء في النص األصلي. -

 أسديت ُ نصائح بممارستها باختصار.  -

 الصوابيّة )استعمال أدوات المادة(  .2

بسيطة   - بجمل  المشهد  أحداث  بسيطة،   واسميةفعلية  سردت 

مناسبة  ووظفُت   وتراكيب  اسمية،   للمقاممفردات  فعلية،  )جمل 

 صيغ التعليل( 

 نسجام:اال .3

للنص  - األفكار  في  حاصل  المنطقي  الموافق  المنتج  التسلسل   ،

 . للتعليمة

 اإلتقان:  .4

 سترسال في الكالم. الا وواضح ال مسموع ال صوت ال  -
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 04 األسبوع فهم املكتوب( ) الجزئياإلدماج  الحّصة  الصحة والتغذية 05 املقطع
      

 ورقة عمل  الوسائل واملعينات  وامللفوف خس ال العنوان                        
 

 : األهداف التعلّمية

 يستخرج المعلومات المطلوبة من النص بشكل صحيح •

 يُظهر المتعلم قدرته على فهم العمل األدبي ويتفاعل معه •

 

مّية  -التعليمّية املمارسات 
ّ
 التعل

 

 ميذ. يفّضل أن تكون هذه الوضعيّة على ورقة عمل، فردية، مطبوعة لكل تل ✓

 الوضعيّة لالستئناس، يمكن للمعلم التصّرف في اسئلتها. ✓

 . أجب عن األسئلة مثأمامك اقرأ النص الذي 

 
 أجب عن األسئلة التالية:

 

 :  ؟ما هو الطعام الذي تذمر منه علي. 1

1 .الفواكه 2 .الخضر  3 اللحوم . 4 إجابة أخرى 

 

 ؟ الملفوف غنّي بـ. 2

1 الدهون  2  األحماض  3ح المعدنية األمال 4 إجابة أخرى 

 

 والخس؟ فوائد الملفوف  ما هي .  3

 .............................................................................................................. 

...................................................................................... ........................ 
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مّية  -التعليمّية املمارسات 
ّ
 التعل

 دليلك من النص؟  ااألخضر؟ معن األطعمة ذات اللون  علّي نظرتهفي رأيك هل غيّر . 4

 .............................................................................................................. 

... ........................................................................................................... 

 

 النص؟  على لسان األم في  التي وردتالنصيحة اذكر . 5

.................................................................................................. ............ 

 

 ( من النص: )للعبارات من العمود األّول ضع دائرة حول المترادف .5

 

 فقير متنّوع ثريّ  غنيّ 

 إلزاما  ضروريا  ملّحا مصّرا

 طبخك وجباتك  منتوجاتك أطباقك

 

   المناسب:الغذاء   اكتب.7

 

 الغذاء الفائدة 

  يزيد من مناعة الجسم ويسهل الهضم 

  مفيدة للمعدة

  ضم اللحوم يساعد على ه

  يساعد على طرح الدهون خارج الجسم  

 

 النص. استبدل عنوان . 8

 ....................................................................................................................... 

 

 وتناولهما[ تذكر فوائدهما ] الجملة التالية؟الغرض من . ما9

1 إقناع.  محاولة  2  .مجرد رأي    3   التعصب للرأي  . 4 إجابة أخرى 

 

 بها: احإلى ص كل عبارةأسند .10

 ................(  )      ال أحب مذاقهما .1

 ال بد أن تأكل منها . )...................(  .2

 الخضار ذات األوراق غذاء و دواء.   )...............( .3

 له في النص:أرسم خطا تحت كل سؤال اإلجابة . 11

1  ؟ أي نوع من الطعام تنفر منه نفس علّي 2 ؟هل أعدت له األم طعاما بديال  

3 ؟ ماذا ينتج عن عدم تناول اللحوم            4  ّ؟ ما هو الغذاء المفضل عند علي 

 

 " إلى:   لم تحضري لي طعاما بديال  وأنتِ حّول الجملة التالية " .21

 .......... ..................... المثنى:

 ................................  الجمع: 

 ........................  ين:الغائبجمع 

 

 :النص. استخرج من 31

 ............................. : مضافا إليه                          ................. : فعال مجزوما

 وصل: ............. مصدرا به همزة                    . معتال: ..................فعال 

 . مؤنثا: .................اسما                .حالة التثنية: ..................اسما في  

 _____ 
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 04 األسبوع املشروع الكتابي  الحّصة  والتغذيةالصحة  05 املقطع

      

 بطاقات توعوية مختلفة   الوسائل واملعينات  حول التدمين ةأنجز بطاقات توعويّ  العنوان               
 

 : األهداف التعلّمية

 . (بطاقة توعويةينتج المتعلم مشروعا كتابيا ) •

 . والغرض بحسب الموضوع   والتخليصللكتابة يستخدم بنى واضحة ومختارة  •
 

مّية  –املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 د(  45) الحّصة األولـى

 ة كاملة: تقديم المشروع في صور1النشاط 

 تقديم النموذج األّول )تام العناصر( 
 ضمن ورقة عمل، بعدد تالميذ القسم   البطاقاتيستحسن طبع  ✓

 ، وما يحتويه من بياناتالتوعوية اتالبطاقاطلب إلى التالميذ مالحظة نموذج  •

 . جيّدة  قراءةالمطوية بيانات البطاقة او اطلب إلى التالميذ قراءة  •

 

 

 

 

 

 

 

 

         -1 -                           - 2 -                                 - 3 -                                  - 4 -   

 بطاقة: مضمون كل نقاشا وحوارا مع التالميذ حول  أدر   •

    وجهت؟من  البطاقات؟ إلىما هو الموضوع المشترك في هذه   -

 لمناسبة؟  ا هل العبارات المكتوبة  -؟ ما الغرض من إنجازها -

   جذاب؟هل شكلها   الجمل؟أرفقت هذه   مب -

 ثالث جمل قصيرة.  في (1)البطاقة أفكار  فّسر - -

 . النصفي  تفسيريّةبحثا عن العناصر  البطاقةاطلب إلى التالميذ إعداد خطاطة لنص  •

 (التفسيريّة)البُنية  التفسيريخطاطة النص 

  القضيّة )الموضوع( 

  الحقائق المقدمة 

  مراد بلوغها النتيجة ال

ما يدّعم 

 التفسير  

  أمثال

  شواهد قوليّة 

  حقائق علميّة 

الّروابط  

 التفسيرية 

  ..( ألسباب عديدة، أوال، بسببها روابط سببيّة )

  (، ومن المحتمل...االستنتاج )إذن، بناء عليه

  ( بل، غير أنّ  في حين،االستدراك )

 :2النشاط 

 منه بعض العناصر( تقديم النموذج الثاني )ناقص 

 . حتويه من بياناتت ومالبطاقة توعية المقترح اطلب إلى التالميذ مالحظة النموذج  •

 جيّدة. قراءة   السنداطلب إلى التالميذ قراءة  •
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مّية  –املمارسات التعليمّية 
ّ
 التعل

 

المنتشرة بشكل كبير جداً   مستوي    علىالتدخين من العادات السيئة جداً 

رة ضخمة جداً تأتي من التدخين فبرغم ان المدخن يعلم  العالم وهناك تجا

ه يستمر في  نّ أ   الإ   الجسديةوظائفه    علىن التدخين يضر بصحته وتؤثر  أ 

ن يقلع عن  أ يع المدخن  طدمان فال يست اإل  لىإيضاً  أ مر  ويصل األ  ،التدخين

 بسهولة.التدخين 

التدخين   ن حوله  مَ   علىولكن    ،المدخن فقط  ىل ضرر عفي  وال يتسبب 

الهواء    ،يضاأ  المتناثر في  الدخان   مدخنين،ال غير    نشقهتفسوذلك بسبب 

قالع والتقليل من  رشادية للتوعية واإلإ ن نقدم عبارات أ لذلك وجب علينا 

ل وقل فكل شخص مسؤاأل  علىماكن المغلقة  التدخين وخصوصاً في األ

  .يفعله بنفسه ولكن ال يضر غيره معه  عما
 

 المرافق. والسندمضمون البطاقة التوعوية ميذ حول أدر نقاشا وحوارا مع التال •

   السند؟ما الموضوع المطروح في  -

   التوعوية؟هل يناسب ما جاء في البطاقة  -

   مناسبة؟هل دّعمت البطاقة بصور  -؟ السندد ما ينقص من معلومات في حدّ  -

  أخرى؟اقترح جملة ؟ إبد رأيك في جملة البطاقة التوعوية  -

 ل إنجاز البطاقة التوعويّة.ص السند ثم أكملخّ  -

 

 د( 45) الحّصة الثانية
 ة حائطية وي  عَ إنجاز بطاقة تو  : 3النشط 

يّةإنجاز بطاقة لمهّمة: ا َعو   حائطية حول حفظ الصحة. تَو 

 الُمعطى:  

ــحـية   ـــحة طلـبت منكم المعلـمة إنـجاز بـطاـقات توعوـية ـحائطـية حول التـغذـية الصــ التلقيح    ووجوبفي اليوم الـعالمي للصــ

 عن كل ما يضر الصحة.  واالبتعاد  والمخدرات،المخاطر التي تهدد سالمة الجسم مثل التدخين    وتجنبالرياضة   ممارسةو

 التعليمة: 

الرياضة مع التشديد على تجنب كل ما    وممارسةأنجز بطاقة توعوية تحث فيها غيرك باتباع نظام غذائي صحي  •

 صحية.  ومشاكليصيب الجسم من مخاطر 

 التالية: لسند بعد تلخيصه معتمدا على األفكار استعن بهذا ا  •

o لصحي  مكونات الغذاء ا  -وجوب ممارسة الرياضة –أهمية النظام الغذائي في حفظ الصحة 

o .حماية الجسم من المخاطر 

 : العمل التعاوني. االستراتيجية الفرعية: فّكر، زاوج، شارك.الّرئيسة  ةاالستراتيجي  العمل:صيغة 

 مراحل اإلنجاز:

 العمل فرديا، لمدة دقائق، ثم يتشارك أعضاء الفوج في المنتوج األّولي )المسودة(  ينجز  -1

 يقيّم كّل فوج عمله مستعينا بشبكة التقييم التالية:  -2

 مؤشر النجاح ال نعم الخطوات 

( مّرات على  7إذا حّصلَت سبع )   جمعُت المعلومات الالزمة.   .1

كتبَت   فقد  جيّدا.   بطاقتك)نعم( 

 ك. اكتب  في كّراس 
   جيدة. لخصُت النصوص بطريقة   .2

   استعملُت أسلوبي في التعبير.  .3

    . والمناسبةأرفقُت النصوص بالسندات الالزمة   .4

)   التوعوية. اخترُت مكان عرض البطاقة   .5 أربع  حّصلَت  مّرات 4إذا   )

على )ال(، انتبه راجع ما كتبت، 

 وصّحح أخطاءك.  
   جيدة. تها بطريقة رتبُت المادة التي جمعتها و أخرج  .6

   راجعُت عملي.   .7
 

 يقدّم كّل فوج منتوجا واحد، يتلوه المنسق  -3

 يتم االستماع إلنتاجات األفواج، وتقديم التوجيهات المناسبة.  -4

 


